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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Το INTERREG III είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία της προγραμματικής περιόδου 2  
λουθεί να υλοποιείται μέχρι το 2008), που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνο   
και διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συγχρηματοδοτείτα    
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ). 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το Πρόγραμμα INTERREG III Α Ελ    
έχει ως στόχους την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, την παροχή της   
εφαρμογή και χρηματοδότηση έργων που υποστηρίζουν κοινούς σκοπούς, την   
ρου παρέμβασης σε χώρο επέκτασης του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου στην ε   
καθώς και την άρση των φυσικών εμποδίων λειτουργίας της περιοχής, με όρου    
(προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρο ανάπτυξη) λαμβάνοντας υπόψη τα πλεο    
μειονεκτήματα της. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Mέτ    
γράμματος INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, το οποίο αφορά στην ενίσχυσ   
τικών δραστηριοτήτων, πρότεινε και υλοποιεί από τον Ιούλιο του 2006 το έργο ΔΙΑ   
και δημιουργία νέων διασυνοριακών υπηρεσιών υποστήριξης ΜΜΕ και ανταλλα   
πληροφορικής για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών σ   
Επιμελητήρια», που αποτελεί μια σειρά συντονισμένων δράσεων, σε συνεργασία μ     
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad στη Βουλγαρία, με σκοπό να στηριχθε    
δραστηριότητα μεταξύ των δυο χωρών και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υπο    
ευκολύνουν τις ελληνικές και τις βουλγαρικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες σ    
«εξερευνήσουν» νέες αγορές. 

Οι εν λόγω δράσεις θα βελτιώσουν την τεχνογνωσία των εμπλεκομένων Επιμελητη   
γήσουν νέες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν ε    
θα ενισχύσουν τους διαύλους επικοινωνίας στο εσωτερικό συγκεκριμένων επιχειρη   
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, επιλέχθηκ  
τικές δράσεις οι οποίες υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία κα   
εν συντομία: 

• Την καταγραφή και κωδικοποίηση του επιχειρηματικού πλαισίου στη Βουλγαρ  

• Την αναβάθμιση του εξοπλισμού πληροφορικής, τη δημιουργία ιστοσελίδας κα   
γαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων 

• Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τεχνολογικών υποδ    
Επιμελητηρίων. 

• Την υλοποίηση μιας σειράς από κοινές προωθητικές δράσεις για την δημιου    
δομών συνεργασίας Ελλήνων και Βούλγαρων επιχειρηματιών. 

• Την υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού των εμπλεκομένων Επιμ  

            
            

             
       

              

              



ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητα στη γειτονική χώρα, αλλά κ      
Βουλγαρία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τέτο   

Προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, ο Οδηγός περιλαμβάνει αφενός    
το οικονομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο της γειτονικής χώρας, αφετέρου ε   
ροφόρηση σχετικά με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση μίας επ    
ενδιαφερόμενος να γνωρίσει τις σχετικές διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίε     
της επιχειρηματικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, το έντυπο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

1. Γενικά Στοιχεία. 

2. Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

3. Γενικό Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων. 

4. Εταιρική Νομοθεσία. 

5. Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία. 

6. Φορολογική Νομοθεσία. 

7. Χρηματοπιστωτικός Τομέας. 

8. Υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφο  

9. Χρήσιμες Διευθύνσεις. 

10. Έκθεση συμπερασμάτων. 

11. Πηγές. 

              



Περιεχόμενα 

1    ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
1.1      Γεωγραφία – Κλίμα  

 
 

3.3 Ορισμός και μορφές επενδύσεων. ..........................................................   
3.4 Νομοθετικές και διεθνείς εγγυήσεις για τις ξένες επενδύσεις ...................   
3.5 Προτεραιότητα των διεθνών συμφωνιών. ................................................   
3.6 Ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους..................................................   
3.7 Εγγυήσεις εκ του νόμου σε περίπτωση μεταβολής του νομοθετικού καθε    
3.8 Προστασία από απαλλοτρίωση. 
3.9 Ίδρυση εταιριών µε κεφάλαια από ξένες επενδύσεις ...............................   

3.9.1 Απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής ετα   
Βουλγαρία από αλλοδαπό. ............................................................   

3.9.2 Μικτές Εταιρίες...............................................................................   
 

3.10 Επαναπατρισμός κέρδους και κεφαλαίων ................................................   
3.11 Εμπόδια - επιχειρηματικοί κίνδυνο. 

 

3.12 Προοπτικές - προβλέψεις για άμεσες επενδύσεις .....................................   
3.13 Προέλευση κεφαλαίων και επενδύσεων. ...................................................   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 ..............................................................................      

4.1 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης .............................................................   
4.1.1 Διαδικασίες για τη σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης   
4.1.2 Απαραίτητα έγγραφα για τη σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης    
4.1.3 Συνολικά έξοδα για τη σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ    

4.2 Ανώνυμη Εταιρεία ...................................................................................   
4.2.1 Ίδρυση και εγγραφή μια Ανώνυμης Εταιρείας ................................   
4.2.2 Συνολικά έξοδα για ίδρυση και εγγραφή μια Ανώνυμης Εταιρείας ...   

 

4.3 Ετερόρρυθμη εταιρεία .............................................................................   
4.4 Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές .......................................................   
4.5 Ομόρρυθμη Εταιρεία ...............................................................................   
4.6 Υποκατάστημα. 

4.6.1 Ίδρυση και εγγραφή Υποκαταστήματος 
4.7      Γραφείο Εμπορικής Αντιπροσωπείας 

4.7.1 Ίδρυση και εγγραφή γραφείου αντιπροσωπείας 
4.8      Πολιτικές υγιούς ανταγωνισμού 

5 
   

       
     

         
         

          

              

1.2      Ιστορία 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
.11 
1_ 
ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ .....................................      

3.1 Νομικό Πλαίσιο 
3.2 Θεσμικό Πλαίσιο 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

   
    
   



5.5      Ωράριο Απασχόλησης 
5.5.1 Κανονική διάρκεια των ωρών απασχόλησης ........................   
5.5.2 Μειωμένο ωράριο απασχόλησης ..........................................   
5.5.3 Κατανομή των ωρών απασχόλησης .....................................   
5.5.4 Νυκτερινή εργασία ...............................................................   
5.5.5 Εργασία με βάρδιες .............................................................   
5.5.6 Υπολογισμός ωρών απασχόλησης .......................................   
5.5.7 Υπερωριακή εργασία ............................................................   

5.6      Άδειες 
5.7 Δημόσιες αργίες 
5.8 Αμοιβές 
5.9      Συνταξιοδότηση 
5.10    Εισφορές στο Ταμείο Ανεργίας και Κοινωνική Ασφάλιση ...............   

  
5.13 Ασφάλεια και Υγεία στην Εργα   

5.14 Διεθνείς Συμβάσεις και Κοινοτική Νομοθεσία που έχουν ενσωματω   
Βουλγαρική 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6.1     Άμεση Φορολογία 
6.1.1 Φορολογία Ατομικού Εισοδήματος 
6.1.2 Ακαθάριστο εισόδημα 

 

6.1.3 Κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα από επενδύσεις 
6.1.4 Μη φορολογητέο εισόδημα 

 

6.1.5 Ειδικές φορολογικές διατάξεις για ορισμένα είδη εισοδήματο  
6.1.6 Έκπτωση φόρου 
6.1.7 Καταβολή φόρου 
6.1.8 Φορολογικοί συντελεστές .................................................   

6.2 Φορολογία εταιρειών .......................................................................   
6.2.1 Φόρος εισοδήματος εταιριών ............................................   
6.2.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας ...............................................   
6.2.3 Εισόδημα υποκαταστήματος και εμπορικής αντιρποσωπεί    
6.2.4 Παρακρατούμενοι φόροι ...................................................   
6.2.5 Φορολογικές δηλώσεις .....................................................   
6.2.6 Ειδικά φορολογικά κίνητρα ................................................   

6.3 Έμμεση φορολογία ..........................................................................   
6.3.1 ΦΠΑ .................................................................................   
6.3.2 Φόρος κατανάλωσης .........................................................   

 

6.4 Κώδικες βιβλίων και στοιχείων.........................................................   
6.5 Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων ...............................   
6.6 Τελωνειακοί Δασμοί σε σχέση με Ευρωπαϊκές και άλλες τρίτες χώρε    
6.7 Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου .............................................................   
6.8 Νομοθετικό πλαίσιο ελεγκτικών αρχών. ............................................   
6.9 Φορολογική πολιτική και δεσμεύσεις ...............................................   

 

6.9.1 Εταιρικός φόρος ...............................................................   
      
      
     

        

               

 

 
 
 
 

5.11 Αλλοδαποί Εργαζόμενοι 
5.12 Ασφάλιση εργοδοτών 

 
 
 

6 



7.1   Έλεγχος Συναλλάγματος 
7.2 Εθνικός Σχεδιασμός για την εισαγωγή του Ευρώ
 54 
7.3 Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας  

 

7.3.1 Διοίκηση  
7.3.2 Αρμοδιότητες της Εθνικής Τράπεζας  

7.4 Εμπορικές Τράπεζες 
7.5 Χρηματιστήριο 

7.5.2 Διοίκηση 
7.5.3 Δομή του Χρηματιστηρίου
 58 
7.5.4 Διαπραγμάτευση μετοχών στην επίσημη αγορά  
7.5.5 Διαπραγμάτευση μετοχών στην ανεπίσημη αγορά  
7.5.6 Συναλλαγές  

8   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ   
 

8.1 Κυβερνητική πολιτική στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφο   
8.2 Επιχειρησιακά προγράμματα  
8.3 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες  
8.4 Υποδομές  

8.4.1         Τηλεφωνικό δίκτυο  
8.4.2 Διαδίκτυο 

8.5 Υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφο   
συμμετέχοντα επιμελητήρια ....................................................................   

8.5.1 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ...................   
8.5.2 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad ..............   

8.6 Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις ............   
8.6.1 Χρήση υπολογιστών στις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια .............   
8.6.2 Χρήση Διαδικτύου στις επιχειρήσεις ................................................   
8.6.3 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιχειρήσεις .......................................   

8.7 Πρόσβαση των πολιτών στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιώ    
8.7.1 Χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τα άτομα 

μεταξύ 16 και 74 ετών. ...................................................................   
8.7.2 Χρήση του Διαδικτύου από τα άτομα μεταξύ 16 και 74 ετών. .........   
8.7.3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) ...................................   

8.8 Κατάσταση χρήσης ελεύθερου λογισμικού και ανοικτού κώδικα στις δημόσι   
9 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ....................................................................................      
10 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ...............................................          

10.1    Δημοσιονομικό πλαίσιο 
10.2 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων
 9 

    
      
    
    
      
    

   

               

 

 
 

7.5.1 Αρχές και αποστολή  

 

 

 



Εικόνες 
Εικόνα 1. Γεωφυσικός χάρτης της Βουλγαρίας, (Πηγή : UNEP - Grid Arental,    
Εικόνα 2. Κάλυψη εξόδων περιόδου 2006 - 2009 (Πηγή: Report on the Thr   
Forecast for the Period 2007-2009, Υπουργείο Οικονομικών Βουλγαρίας, Ιού     
Εικόνα 3. Οι βουλγαρικές εξαγωγές ανά κατηγορία για το 2006 (Πηγή: Bulg    
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) ....................................................   
Εικόνα 4. Οι εξαγωγές ανά χώρα το 2006 (Πηγή: Bulgaria Investment Guide    
Agency, Μάιος 2007) .....................................................................................   
Εικόνα 5. Οι βουλγαρικές εισαγωγές ανά κατηγορία για το 2006 (Πηγή: Bulg    
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) ....................................................   
Εικόνα 6. Εισαγωγές ανά χώρα για το 2006 (Πηγή: Bulgaria Investment Guid     
Agency, Μάιος 2007) .....................................................................................   
Εικόνα 7. Ξένες επενδύσεις ανά κλάδο την περίοδο 1998 - 2006 (Πηγή: Bulg    
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) ....................................................   
Εικόνα 8. Το ποσοστό ξένων επενδύσεων/ΑΕΠ για χώρες που εντάχθηκαν ή   
ενταχτούν στην Ε.Ε. (Οικονομική Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2006     
Εικόνα 9. Βήματα για την σύσταση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης .....   
Εικόνα 10. Βήματα για την σύσταση μιας ανώνυμης εταιρεία .........................   
Εικόνα 11. Ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού εισοδήματος τα προηγού     
Bulgaria Investment Guide 2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) .........   
Εικόνα 12. Καταθέσεις στη Βουλγαρία σε εκατομμύρια Ευρώ (Πηγή: Bulgari    
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) ....................................................   
Εικόνα 13. Ενεργητικό και καθαρά κέρδη του τραπεζικού συστήματος (Πηγ    
Guide 2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007)  
Εικόνα 14. Κατανομή ενεργητικού ανά τράπεζα (Πηγή: Bulgaria Investment    
Bulgaria Agency, Μάιος 2007) ........................................................................   
Εικόνα 15. Διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό (Πηγή: Bulga    
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) ....................................................   
Εικόνα 16. Χρήση υπολογιστών στις επιχειρήσεις το 2004 και 2006 (Πηγή: Β   
Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) .........................................................................   
Εικόνα 17. Εργαζόμενοι που χρησιμοποίησαν υπολογιστή μια φορά την εβδ      
2006 (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) .....................   
Εικόνα 18. Ποσοστά επιχειρήσεων που συνάντησαν προβλήματα στην εύρεσ    
γνώσεις πληροφορικής (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 20    
Εικόνα 19. Χρήση δικτύων υπολογιστών στις επιχειρήσεις (Πηγή: Βουλγαρικ    
Ινστιτούτο, 2006) ..........................................................................................   
Εικόνα 20. Αντικατάσταση του παραδοσιακού ταχυδρομείου με ηλεκτρονικού    
τα τελευταία 5 έτη (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) .   
Εικόνα 21. Ποσοστά επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (Πηγή:   
Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) .........................................................................   
Εικόνα 22. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά τύπο (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό   
2006) ............................................................................................................   
Εικόνα 23. Λόγοι χρήσης του Διαδικτύου (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ιν     
Ε ό  24  Ηλ έ  λλ έ   δ ό  ί  (Π ή  Β λ    

 

 
          

      

               

  
            

   



Εικόνα 27. Διαθεσιμότητα συσκευών τεχνολογίας στα βουλγαρικά νοικοκυριά (Πηγή   
Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) .........................................................................   
Εικόνα 28. Πρόσβαση νοικοκυριών στο Διαδίκτυο (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατισ   
2006) ........................................................................................................................   
Εικόνα 29. Σύνδεση στο Διαδίκτυο από οικιακούς χρήστες (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνι   
Ινστιτούτο, 2006)......................................................................................................   
Εικόνα 30. Λόγοι που δεν χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο στο σπίτι (Πηγή: Βουλγαρικ   
Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) ....................................................................................   
Εικόνα 31. Χρήση υπολογιστή (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 20    
Εικόνα 32. Συχνότητα χρήσης Η/Υ (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο     
Εικόνα 33. Μέρος από το οποίο γίνεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Πηγή: Βουλγαρ   
Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) ....................................................................................   
Εικόνα 34. Αντικατάσταση παραδοσιακού ταχυδρομείου από νέες τεχνολογίες (Πηγ   
Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) .........................................................................   
Εικόνα 35. Χρήση Διαδικτύου (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 200    
Εικόνα 36. Χρήση Διαδικτύου ανά ηλικιακές ομάδες (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατι  
Ινστιτούτο, 2006). 

 

 
Εικόνα 38. Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες (Πηγ   
Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) .........................................................................   

Πίνακες 
Πίνακας 1. Διάρθρωση της οικονομικής ενίσχυσης της Ε.Ε. προς τη Βουλγαρία (Πη     
Three-Year Budgetary Forecast for the Period 2007-2009, Υπουργείο Οικονομικών Β  
Ιούνιος 2006) ............................................................................................................   
Πίνακας 2. Κονδύλια που θα δοθούν για τον γεωργικό τομέα από την Ε.Ε. (Πηγή: R    
Three-Year Budgetary Forecast for the Period 2007-2009, Υπουργείο Οικονομικών Β  
Ιούνιος 2006) ............................................................................................................   
Πίνακας 3. Οικονομικοί δείκτες τελευταίων 5 ετών (Πηγή: Ιστοσελίδα Εθνικής Τράπε   
www.bnb.bg, Οκτώβριος 2007) ................................................................................   
Πίνακας 4. Οι δείκτες τιμών καταναλωτή στην Ευρώπη (Πηγή: Eurostat, 2007) .......   
Πίνακας 5. Δείκτης διαφθοράς στις χώρες τις Ε.Ε. Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο  
διαφθορά παρατηρείται σε μια χώρα. (Πηγή : Transparency International, 2007) .....   
Πίνακας 6. Χώρες προέλευσης και ποσοστά ξένων επενδύσεων (Πηγή: Bulgaria Inv   
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) ...............................................................   
Πίνακας 7. Μορφές εταιρειών και η συντομογραφία τους σύμφωνα με τον Βουλγαρ   
Κώδικα ......................................................................................................................   
Πίνακας 8  Ποσοστά εισφορών εργοδότη  εργαζόμενου (Πηγή: Bulgaria Investme    

      
            

          
             

        
           

     
           

     
          

               

Εικόνα 37. Χρήση Διαδικτύου ανά επίπεδο μόρφωσης (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στ  
Ινστιτούτο, 2006) 

http://www.bnb.bg/
http://www.bse-sofa.bg/
http://www.bse-sofa.bg/


(Πηγή: eGovernment Factsheets, eGovernment in Bulgaria v2.0, Ιστοσελίδ    
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση www.epractice.eu     
Πίνακας 14. Δείκτες ωρίμανσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προ     
eGovernment Factsheets, eGovernment in Bulgaria v2.0, Ιστοσελίδα Παρατ   
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση www.epractice.eu      
Πίνακας 15. Οικονομικοί δείκτες τελευταίων 5 ετών. Ποσά σε εκατομμύρια Ε    
Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας www.bnb.bg, Οκτώβριος 2007) ......................   
Πίνακας 16. Ποσοστά αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη (Π    
Πίνακας 17.  Ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδ    
(Πηγή: Eurostat, 2007) ..................................................................................   
Πίνακας 18. Δαπάνες για την Παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. (Πηγή: Eurostat    
Πίνακας 19. Δείκτες γεννήσεων -θανάτων -παιδικής θνησιμότητας 2004 - 2    
Ινστιτούτο Βουλγαρίας) .................................................................................   
Πίνακας 20. Ποσοστά ανεργίας για άτομα κάτω των 25 ετών στην Ευρώπη (Πη    
Πίνακας 21. Ποσοστά ανεργίας για άτομα άνω των 25 ετών στην Ευρώπη (Πηγ      
Πίνακας 22. Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πεδία της επιστήμης     
1 000 κατοίκους ηλικίας 20-29 ετών (Πηγή: Eurostat 2007) ..........................   
Πίνακας 23. Σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100000 εργαζόμενους (    
Πίνακας 24. Ποσοστό συνολικού τζίρου επιχειρήσεων από το ηλεκτρονικό ε    
(Πηγή: Eurostat 2007) ...................................................................................   
Πίνακας 25. Ποσοστό συμμετοχής του κράτους στο σύνολο των δαπανών γ      
Τεχνολογία (Πηγή: Eurostat, 2007)           .                                                                                  
Πίνακας 26. Ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την Έρευνα και την Τεχνο    
2007) ..............................................................................................................   

Συντομογραφίες 

Asynchronous Digital Subscriber Line - Ασύγχρονη ψηφιακή Asυν  
D ραμμή 

Bulgarian C hamber of Commerce and Industry - Βουλγαρικό B uμ   
m ιομηχαC oκm m e πr cμeλητήρnο 

BGN Βουλγαρική νομισματική μονάδα, λέβ 
CBCGIN Chamber of Commerce and I I ndustr try - Εμπορικό και Β  

Επιμελητήριο CCI 
EUR Ευρώ 
FEIUFRO First in first out 
FOIFSOS Fireset nO pfiresnt oSuot u rce Software - Ελεύθερο λογισμ  

ανοικτού Free Op FOSS 
GMT Ώρα μεσημβρινού Γκρίνουιτς 
IGCMTT Information and Communication Technologies - Τεχνολ  
ICT Information and Communication T 
ISDN Integrated Services Digi tatal  l N Neet  wtwoorkrk – – 

Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ISDN 
LAN Local Area Network - Τοπικό δίκτυο 
LLIAFNO Last in first out 
NLIAFSODAQ LNaastti oinn afilr sAts osuotc iation of Securities Dealers Automated Qu  
NASDAQ - Εθνικό Σύστημα Αυτόματων Προσφορών Διαπραγμάτ  

 Αξιόγραφων 
NATO Βορειοατλαντική Συμμαχία 
ROE Return of equities - Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 
RTS Real Time System - Σύστημα πραγματικού χρόνου 

        
     

   
   
    
    

   
    
    
    

               

ADSL 

BCCI 

http://www.epractice.eu/
http://www.epractice.eu/
http://www.bnb.bg/


1    ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δημοκρατία της 
Βουλγαρίας 

Μορφή Διακυβέρνησης : Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, Εθνοσυνέλευση   

Πρωτεύουσα : Σόφια 1,4 εκ. κάτοικοι. 

Κυριότερες πόλεις : Φιλιππούπολη (377.000) , Βάρνα(347.000), Μπουρ   
Ρούσε (176.000). 

Έκταση : 110.910 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Πληθυσμός (Εκτίμηση 2006): 7 679 000 (71% αστικός, 29% αγροτ   
3.958.000 Άνδρες 3.721.000. 

Πυκνότητα Πληθυσμού : 69 κάτοικοι/τετ.χλμ. 

Επίσημη Γλώσσα : Βουλγαρική 

Εθνότητες : Βούλγαροι 85,7%. 

Θρήσκευμα : Χριστιανοί Ορθόδοξοι 83%, Μουσουλµάνοι13,1 %. 

Τηλεφωνικός κωδικός : + 359 (Βουλγαρία), 2 (Σόφια). 

Ζώνη ώρας : GMT + 2 

Φυσικοί Πόροι : Υδάτινοι πόροι, υπέδαφος πλούσιο σε σιδηρομεταλλεύμ   
Χρώμιο, Χαλκός, Ψευδάργυρος. 

Εθνικό Νόμισμα : Lev (BGN), Πληθυντικός leva, Ισοτιμία: BGN 1.95583 /   

Κυβέρνηση : Κεφαλή της πολιτείας είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας π    
ενότητα του Έθνους και αντιπροσωπεύει τη Βουλγαρία στις διεθνείς    
κυβέρνηση με επικεφαλή τον Πρωθυπουργός είναι το εκτελεστικό σώμα πο    
εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας. 

           
   

             
           

               

 



Εικόνα 1. Γεωφυσικός χάρτης της Βουλγαρίας, (Πηγή : UNEP - Grid A   

Γεωγραφικά και κλιματολογικά η Βουλγαρία παρουσιάζει αξιοσημείωτες εν      
ποικίλλει από το αλπικό των χιονοσκέπαστων κορυφών Ρίλα, Πιρίν και Ροδ      
των ηλιόλουστων ακτών της Μαύρης Θάλασσας και από την ηπειρωτική π     
βόρεια μέχρι το μεσογειακό κλίμα των πεδιάδων της Μακεδονίας και των ν    
Θράκης. 
Η Βουλγαρία περιλαμβάνει κομμάτια των περιοχών που ήταν γνωστά από     
Μακεδονία, Μοϊσία και Μακεδονία. Τα ορεινά νοτιοδυτικά τις χώρας έχουν     
Ρίλα και το Πιρίν ενώ στα ανατολικά βρίσκεται η οροσειρά της Ροδόπης. Κα      
Μαύρης Θάλασσας υπάρχουν λόφοι και πεδιάδες. Πεδιάδες υπάρχουν και κ     
που είναι ο κύριος ποταμός της Βουλγαρίας. Άλλα ποτάμια είναι ο Στρυμ      
νότια. Η Βουλγαρία έχει ψυχρούς και υγρούς χειμώνες και ζεστά και ξηρά     
της Μαύρης Θάλασσας παρουσιάζουν μεσογειακό κλίμα. 

    
           

               
               

            
              

               

 

1.1   Γεωγραφία  –  Κλίμα 



δημιουργήθηκε το πρώτο ανεξάρτητο βουλγαρικό κράτος που ονομάστηκε Μεγάλη Β    
ως όρια το Δούναβη από δυτικά, τη Μαύρη Θάλασσα στα νότια, το Βόλγα ποταμό    
τον Καύκασο στα νοτιοανατολικά. Το 635 το κράτος αυτό αναγνωρίστηκε επίσημα α    
Τον 8ο αιώνα βουλγαρικά φύλα ωθούμενα από άλλους λαούς, μετανάστευσαν π     
σημερινή περιοχή που ανήκει στην επικράτεια της Βουλγαρίας. Το 864 οι Βούλγαρο    
Χριστιανισμό. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε και το κυριλλικό αλφάβητο που απ    
για πολιτιστική πρόοδο. 
Τη μεγαλύτερη γεωγραφική επέκταση η Βουλγαρία την πέτυχε στα χρόνια της βασι    
τσάρου, του Συμεών του Ι. Παράλληλα, υπήρξε και αξιόλογη πολιτιστική πρόοδος.     
10ου αιώνα όμως και έπειτα ακολούθησε παρακμή ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων    
Βυζαντινούς. Τον 12ο αιώνα η Βουλγαρία απέκτησε και πάλι την παλιά της δύναμη α     
περίπου αιώνα. Από το 1396 και για πέντε περίπου αιώνες η Βουλγαρία βρίσκοντ     
κυριαρχία των Οθωμανών. 
Η Συμφωνία του Βερολίνου το 1878 παρείχε αυτονομία στη Βουλγαρία. Το βο   
αποτελούνταν από την Μοϊσία και την περιοχή της Σόφιας. Το μεγαλύτερο μέρος τ    
στην αυτόνομη περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας, ενώ το υπόλοιπο μέρος της Θράκη     
εξακολουθούσε να βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία των Οθωμανών. Μετά τον Σ  
πόλεμο και της προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας το 1885, η Βουλγαρία ανα    
Οκτωβρίου 1908 ανεξάρτητο βασίλειο. 
Το 1912 και το 1913 η Βουλγαρία αναμίχθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους, συμ    
Ελλάδα, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Ο π   
πόλεμος (1912-1913) στέφθηκε με επιτυχία για το βουλγαρικό στρατό. Ο δεύτ   
πόλεμος (1913) αποδείχτηκε καταστροφικός για τη Βουλγαρία. Μετά από την ήττα    
έχασε μεγάλο μέρος από τα εδάφη που κατακτήθηκαν στον πρώτο πόλεμο, καθώς ε     
Dobruja και μέρη της Μακεδονίας. 
Κατά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βουλγαρία συμμάχησε με τις Κεντρικές    
οδήγησε σε νέες απώλειες εδαφών. Με τη συνθήκη του Neuilly η Βουλγαρία παραχ    
του Αιγαίου στην Ελλάδα, αναγνώρισε την ύπαρξη της Γιουγκοσλαβίας, παραχώρησ     
Μακεδονίας που κατείχε στη Γιουγκοσλαβία, και επέστρεψε την Dobruja στη Ρουμα  
Στα χρόνια του μεσοπολέμου η πολιτική κατάσταση στη Βουλγαρία ήταν ασταθής. 
Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Βουλγαρία συμμάχησε με    
Άξονα. Στη Βουλγαρία επετράπη από τη Γερμανία να καταλάβει περιοχές της    
Γιουγκοσλαβίας. 
Το 1944 ο Σοβιετικός στρατός εισέβαλλε στη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι Κομμουνιστ    
εξουσία και εγκατέστησαν κομμουνιστικό καθεστώς στη χώρα και ο βουλγαρικός σ   
ενάντια στους πρώην συμμάχους Γερμανούς. 
Μετά τον πόλεμο η Βουλγαρία βρέθηκε στη Σοβιετική σφαίρα επιρροής. Ανα   
Δημοκρατία το 1946  Στα τέλη του 1970 άρχισαν οι προσπάθειες εξομάλυνσης τω     

                 
         

       
               

            
             

               



εξουσία ήρθε το κόμμα της Ένωσης των Δημοκρατικών Δυνάμεων (Union of D    
Την ίδια περίοδο άρχισε να υλοποιείται ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Ω     
που ήταν και αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων δημιούργησε λαϊκή δυσαρέσ      
και το 1997 υπήρχε ένα ασταθές πολιτικό κλίμα, η βουλγαρική οικονομία ή     
το λεβ υποτιμήθηκε με αποτέλεσμα την εκτίναξη του πληθωρισμού. 
Το 1997 οι Ενωμένες Δημοκρατικές Δυνάμεις (United Democratic Forces -UDC     
της Ένωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων και άλλων κομμάτων κέρδισε τις    
κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση σταθεροποίησε το βουλγαρικό νόμισμα επιτ    
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα ξεκίνησαν προσπάθειες μεταρρ     
τομείς. Το 2000 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένω      
Βουλγαρίας σε αυτήν. 
Τον Απρίλιο του 2001 ο πρώην βασιλιάς της Βουλγαρίας Συμεών ο οποίος    
κόμμα κέρδισε τις εκλογές και έμεινε στην εξουσία μέχρι το 2005. Οι εκλο     
νικητή τη Συμμαχία για τη Βουλγαρία (Coalition for Bulgaria), μία πολιτική    
βασικό το Σοσιαλιστικό κόμμα. Ωστόσο λόγο έλλειψης αυτοδυναμίας σ   
ευρύτερης συνεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων κομμάτων. 

2    ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η έναρξη της διαδικασίας πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη   
στα τέλη του 1989 - αρχές 1990, αλλά οι κύριες αλλαγές για την αναμόρφ     
χώρας ξεκίνησαν στα τέλη του 1991. Στις αρχές του έτους αυτού η Βουλγα     
πρόγραμμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είχε ως στόχο τη β    
κατάστασης, τη σταθεροποίηση του εθνικού νομίσματος και την ενθάρρυ     
ιδιωτικού τομέα. 

Κατά το χρονικό διάστημα 1991-1996 οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν ε     
αναμενόταν. Τα προβλήματα στον έλεγχο των τιμών και στον κρατικό έλεγχ     
πόρων, καθώς επίσης και η αποσύνθεση του κρατικού μηχανισμού, υπονό    
για μεταρρυθμίσεις. Την ίδια περίοδο, το εμπάργκο στην πρώην Γιουγκοσλ      
του Τρίτου Κόσμου προς τη Βουλγαρία ύψους USD 2,5 εκατομμυρίων επιδ    
της βουλγαρικής οικονομίας. Αποτέλεσμα αυτής της αργής και γεμάτης π   
μεταρρύθμισης υπήρξε ο υψηλός πληθωρισμός και οι συνεχείς υποτιμήσε    
ισοτιμιών. Το πραγματικό εισόδημα των Βουλγάρων μειώθηκε κατά 66%    
ενώ χαρακτηριστική ήταν και η συνεχής επιδείνωση της ισοτιμίας του λεβ σ      

              
            

             
        

      

               



• Την εκκαθάριση των ζημιογόνων κρατικών εταιριών. 
• Τη δημιουργία ελλείμματος προϋπολογισμού ύψους 6% του ΑΕΠ στο τέλος το   

• Την επίσπευση των διαδικασιών πτώχευσης για ζημιογόνους τραπεζικούς οργ    
ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών τραπεζών. 

Το 1997 ιδρύθηκε το Νομισματικό Συμβούλιο, γεγονός που συντέλεσε στην ενίσχυσ    
πειθαρχίας και στην πτώση του πληθωρισμού, ο οποίος το τελευταίο τρίμηνο το    
σημαντικά φτάνοντας το 1%, έναντι 243% το Φεβρουάριο του ίδιου έτους. 

Τη θετική εικόνα που άρχισε να δημιουργείται στην οικονομία της Βουλγαρίας έπ     
Κοσσυφοπέδιο. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι εξαγωγές και οι μεταφορές της χώρας αφο     
που οδηγεί στην κεντρική και δυτική Ευρώπη διαπερνά τη γειτονική Γιουγκοσλαβία  

Ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια η οικονομική κατάσταση στη Βουλγαρία βελτιώ    
σημαντικά. Οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση. Σε αυτό βο    
από κυβερνητικές πρωτοβουλίες που δημιούργησαν ένα σταθερότερο επιχειρηματ    
πλαίσιο και το μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που συντέλεσε στην εισρο    
κρατικά ταμεία και απάλλαξε τον κρατικό προϋπολογισμό από δαπάνες. Οι ξένες επ   
αυξάνονται και η βουλγαρική οικονομία αποκτά σταδιακά την εμπιστοσύνη του διεθ   
περιβάλλοντος. Σημαντικότερο γεγονός αποτελεί η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε   
από 1/1/2007, που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εικόνα της χώρας    
σταθερότερο πλαίσιο ανάπτυξης, αλλά και με το ποσό των €4,6 εκατομμυρίων που    
την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Βουλγαρία τα επόμενα τρία χρόνια δημιουργεί π   
βελτίωση των υποδομών και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 
 

 2007 2008 2009 Σύνολο 
Γεωργία 315 573 673 1562 
Ενίσχυση υποδομών 539 759 1002 2300 
Εναρμόνιση με πολιτικές 
Ε.Ε. 

168 166 164 498 

Ενίσχυση 
προϋπολογισμού και 
των προσπαθειών 
υλοποίησης της 
Συνθήκης Σέγκεν 

122 59 59 240 

Σύνολο 1144 1557 1898 4600 

Πίνακας 1. Διάρθρωση της οικονομικής ενίσχυσης της Ε.Ε. προς τη Βουλγαρία (Πηγή     
Three-Year Budgetary Forecast for the Period 2007-2009, Υπουργείο Οικονομικών Βου   
2006) 
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■ Έξοδα που καλύπτονται από την Ε.Ε. 
■ Έξοδα που καλύπτει ο εθνικός προϋπολογισμός 

Εικόνα 2. Κάλυψη εξόδων περιόδου 2006 - 2009 (Πηγή: Report on the Three   
Forecast for the Period 2007-2009, Υπουργείο Οικονομικών Βουλγαρίας    

Το ΑΕΠ σημειώνει συνεχή αύξηση από το 1998 και η εκτίμηση για το 200       
USD 37,7 δις. με εκτιμούμενη άνοδο 5,3% από αυτό του 2006 που ήταν US    

Το ισοζύγιο πληρωμών της Βουλγαρίας μειώνεται σταδιακά. Το 2006    
συναλλαγών ήταν €-3.934,7 εκατομμύρια ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο τ     
εκατομμύρια. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζει και αυτό αρνητικό πρόση      
ανέρχονται στο €12.011,9 εκατομμύρια και τις εισαγωγές στα €17.574,1 ε     
Εκτιμήσεις δείχνουν ότι για το 2007 το ποσοστό αύξησης των εισαγωγών     
το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών επιβαρύνοντας επιπρόσθετα το εμπο     
επενδύσεις παρουσιάζουν συνεχώς αύξηση φτάνοντας το 2006 στο ποσό τ    
και σημειώνοντας άνοδο 40% από το 2005. 
 

Δείκτης 2002 2003 2004 2005 2006 
ΑΕΠ (σε 
εκατομμύρια 
Ευρώ) 

16566,7 17704,8 19849,7 21882,0 25099,6 

Αύξηση ΑΕΠ % 4,5 5,0 6,6 6,2 6,1 
Εισαγωγές (σε 
εκατομμύρια 
Ευρώ) 

6.062,9 6.668,2 7.984,9 9.466,3 12.011,9 

Εξαγωγές (σε 
εκατομμύρια 
Ευρώ) 

7.940,9 9.093,8 10.938,4 13.876,1 17.574,1 

Αμεσες ξένες 
επενδύσεις (σε 
εκατομμύρια 
Ε ώ) 

980,0 1.850,5 2.735,9 3.103,3 4.364,0 
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Επενδυτικά αγαθά 

14,3% 
Καταναλωτικά αγαθά 

24,6% 

Πρώτες ύ  
45,6% 

Εικόνα 3. Οι βουλγαρικές εξαγωγές ανά κατηγορία για το 2006 (Πηγή: Bulgaria Investm    
Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

Άλλες χώρες      Ιταλία 
Ασία    7,5% 9,1% 

Γερμανία 9  

Ελλάδα 8,9% 

Γαλλία 6,5% 
Β  

4,1% 
Υπόλοιπες χώρες Ε.Ε 

15,9% 

                
   

               

Ορυκτά καύσιμα, 
πετρέλαιο, 
ηλεκτρική ενέργεια 
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2,7% 

1,4% 

8,9 

4,0% 
Ρουμανία 

Τουρκία 

11,4% 



 

Εικόνα 5. Οι βουλγαρικές εισαγωγές ανά κατηγορία για το 2006 (Πηγή: Bulgari     
Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

Άλλοι Κίνα   4,1%    
2'4% Αμερική 

7,5% 

Ασία 10,3% 
ίπόλοιπα Βαλκάνια 

5,6% 

Γερμανία 

12,4% 

Εικόνα 6. Εισαγωγές ανά χώρα για το 2006 (Πηγή: Bulgaria Investment Guide   
Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 
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Ελ  
4,9  

Γαλ   

Υπόλοιπε    
16,6% 

Τουρκία 6,0% 

Ρωσία 17,3% 



 2002 2003 2004 2005 2006 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

93.58 95.59 97.77 100.00 102.31 

Ζώνη Ευρώ 93.86 95.81 97.86 100.00 102.18 
Βέλγιο 94.32 95.75 97.53 100.00 102.33 
Βουλγαρία 86.80 88.84 94.30 100.00 107.42 
Τσεχία 96.1 96.0 98.4 100.0 102.1 
Δανία 95.6 97.5 98.3 100.0 101.8 
Γερμανία 95.4 96.4 98.1 100.0 101.8 
Εσθονία 91.95 93.22 96.05 100.00 104.45 
Ιρλανδία 92.0 95.7 97.9 100.0 102.7 
Ελλάδα 90.67 93.79 96.63 100.00 103.31 
Ισπανία 91.04 93.86 96.73 100.00 103.56 
Γαλλία 93.86 95.89 98.14 100.00 101.91 
Ιταλία 93.1 95.7 97.8 100.0 102.2 
Κύπρος 92.51 96.18 98.00 100.00 102.25 
Λετονία 85.58 88.10 93.55 100.00 106.57 
Λιθουανία 97.34 96.29 97.41 100.00 103.79 
Λουξεμβούργο 91.04 93.36 96.37 100.00 102.96 
Ουγγαρία 86.46 90.50 96.63 100.00 104.03 
Μάλτα 93.14 94.95 97.53 100.00 102.58 
Ολλανδία 95.05 97.18 98.52 100.00 101.65 
Αυστρία 94.83 96.06 97.94 100.00 101.69 
Πολωνία 93.8 94.5 97.9 100.0 101.3 
Πορτογαλία 92.51 95.52 97.92 100.00 103.04 
Ρουμανία 71.09 81.94 91.68 100.00 106.60 
Σλοβενία 89.09 94.16 97.60 100.00 102.54 
Σλοβακία 83.48 90.52 97.28 100.00 104.26 
Φινλανδία 97.82 99.10 99.24 100.00 101.28 
Σουηδία 95.94 98.18 99.18 100.00 101.50 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

95.4 96.7 98.0 100.0 102.3 

Τουρκία 67.07 84.04 92.48 100.00 109.28 
Ισλανδία 95.09 96.41 98.64 100.00 104.65 
Νορβηγία 96 1 97 9 98 5 100 0 102 5 

           

              
            

             

               



πληθωριστικές πιέσεις εξαιτίας φυσικών καταστροφών, της εναρμόνισης της    
κοινοτικά πρότυπα και της αύξησης των τιμολογίων της ηλεκτρικής και θερ    
της αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ως συνέπεια, ενώ το 2003 ο μέσ    
ήταν 2,1% το 2004 έφτασε το 6,1%, το 2005 το 4,3% και το 2006 το 4    
ισοτιμία του λέβ προς Ευρώ είναι πλέον σταθερή στο 1,95583 ενώ η ισοτιμία     
μειώνεται συνεχώς και το 2005 ήταν 1,4715 ενώ το 2006 ήταν 1,4461. 

Το 2006 το εργατικό δυναμικό ανήλθε στα 2.247.000 ανθρώπους ενώ η αν    
και από 16,35% το 2002 έφτασε στο 9,1% το 2006. Παράλληλα ο μέσος μ    
και το 2006 ήταν 181 Ευρώ ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2007 ήταν 196    
μικρότερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσον αφορά τους δείκτες εκπαίδευσης 75,5% του ενεργού πληθυσμού της Β    
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το 23,7% του πληθυσμού φοιτούν ή είνα     
ανώτατης εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη δια βίου εκπαίδευση, το ποσοστ     
από 24 μέχρι 65 ετών που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην επιμό     
Βουλγαρία είναι 1,3%, πολύ χαμηλότερο από το Ευρωπαϊκό μέσο όρο που   

3    ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠ  

3.1   Νομικό Πλαίσιο 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία ρ     
νόμων και κανόνων, βασικότεροι από τους οποίους είναι οι παρακάτω: 
1. Το Σύνταγμα της Βουλγαρίας (1991) και οι αναθεωρήσεις των ετών 20    
2. Ο Νόμος περί Εταιριών (1991). 
3. Ο Νόμος περί Τραπεζών και Πιστωτικής Δραστηριότητας. 
4. Οι διάφοροι φορολογικοί νόμοι. 
5. Ο Νόμος περί Ενοχών και Συμβάσεων. 
6. Ο Νόμος περί Τίτλων Αξιών, Χρηματιστηρίων και Επενδυτικών Εταιριών  
7. Ο Νόμος περί Παραχωρήσεων. 
8. Ο Νόμος περί Ταμείων Ιδιωτικοποίησης. 
9. Ο Νόμος περί Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης. 
10. Ο Νόμος περί Ξένων Επενδύσεων(1997, τροποποιήσεις 1998, 1999). 
11. Ο Νόμος περί Ενθάρρυνσης των ξένων επενδύσεων (2004). 
12. Οι κανονισμοί για την ενίσχυση της ενθάρρυνσης των ξένων επιχειρήσε   

             
         
          
         
        

           
          

               



3.2 Θεσμικό Πλαίσιο 

• Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων (Bulgarian Foreign Ιnvestment A   
Απρίλιο του 1995 ιδρύθηκε το Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων, ως κυβερνη    
υπάγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, µε κύριο στόχο το συντονισμό των κρατικ    
την προώθηση των ξένων επενδύσεων στη χώρα. Ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία   
είναι η παροχή στήριξης σε μελλοντικούς επενδυτές, στους οποίους παρέχεται   
την πορεία των επενδύσεων στη χώρα, νομική υποστήριξη, αναζήτηση κατάλλ   
συνεταίρων κτλ. 

• Συμβούλιο Ξένων Επενδύσεων και Χρηματοδότησης(Advisory C   
Foreign Investment and Financing). Ιδρύθηκε ως συμβουλευτικό σώμ    
πρωθυπουργώ. Αποτελείται από αντιπροσώπους των μεγαλύτερων ξένων επεν   
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τραπεζών και διεθνών οργανισμώ    
του Συμβουλίου συζητούνται ζητήματα που σχετίζονται µε την πολιτική της προ   
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και υιοθετούνται μέτρα για τη βελτίωση του  
κλίματος στη χώρα. 

3.3 Ορισμός και μορφές επενδύσεων 

Ως ξένη επένδυση ορίζεται κάθε επένδυση που πραγματοποιείται από αλλοδαπ    
δρώντας ατομικά, είτε µέσω της συμμετοχής σε επιχειρηματικές συνεργασίε     
επένδυση έχει µία από τις ακόλουθες μορφές: 
• Μετοχές και μερίσματα σε εμπορικές εταιρείες. 
• Ιδιοκτησία κτιρίων και περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ακίνη   

στοιχεία. 
• Ιδιοκτησία και περιορισμένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε κινητά περιουσια    

πρόκειται για μακροπρόθεσμο πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. 
• Ιδιοκτησία επιχειρήσεων ή τμημάτων τους, σύμφωνα µε το Νόμο περί   

Ιδιωτικοποίησης Κρατικών και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
• Χρεόγραφα, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα Δημοσίου, καθώς και παράγω    

εκδίδονται είτε από το κράτος, είτε από δημοτικές αρχές είτε από άλλα νομι    
Βουλγαρίας µε εναπομένουσα περίοδο λήξης τουλάχιστον έξι μηνών. 

• Δάνεια, συμπεριλαμβανόμενων αυτών της μορφής χρηματοοικονομικής   
περίοδο λήξης όχι μικρότερης των δώδεκα μηνών. 

• Τίτλους πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφή δικαιώματα, ευρεσιτε   
υποδείγματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και βιομηχανικά σχέδια  

• Δικαιώματα που απορρέουν από συμβόλαια εκχώρησης και συμβό   
διαχείρισης. 

             
               

           
  

               



3.4 Νομοθετικές και διεθνείς εγγυήσεις για τις ξένες ε  

Το βουλγαρικό Σύνταγμα και ο Νόμος για τις Ξένες Επενδύσεις παρέχουν    
ξένους επενδυτές που σημαίνει ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να   
δραστηριότητα στη χώρα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Βούλγα     
καθορίζεται διαφορετικά από κάποιο νόμο. Η εθνική μεταχείριση καλύπτει ό     
και νομικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη επιχειρηματικών διεργασιώ     
περιλαμβάνει τη συμμετοχή στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης και την απόκ    
και άλλων χρεογράφων. 

Ορισμένοι περιορισμοί προβλέπονται ρητά από ειδικούς νόμους: 
• Το Νόμο περί Τραπεζικών Δραστηριοτήτων για την ανάληψη τραπεζικώ     

συμμετοχή σε τραπεζικές εταιρίες. 
• Το Νόμο περί Ασφαλίσεων για ανάληψη ασφαλιστικών δραστηριοτ     

ασφαλιστικές εταιρίες. 
• Το Νόμο για τον Έλεγχο των Εκρηκτικών, των Πυροβόλων και των Πυρομ     

ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων και στρατιωτικού εξοπλισμού. 
• Το Νόμο περί Κυριότητας για την απόκτηση της ιδιοκτησίας κτιρίων και πε   

ιδιοκτησίας σε ακίνητα παραμεθόριων περιοχών, καθώς και σε ορισμένες    
καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων από αλλοδαπούς καθώς     
εταιρείες απαιτείται προηγούμενη άδεια. 

3.5 Προτεραιότητα των διεθνών συμφωνιών 

Στο Νόμο Περί Ξένων Επενδύσεων περιέχεται η ρήτρα της υπεροχής των    
οποίων η Βουλγαρία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Όταν διεθνείς συμφωνί     
η Βουλγαρία παρέχουν πιο ευνοϊκούς όρους και συνθήκες για τις ξένες ε     
προηγούνται των τοπικών όρων. Αυτή η αρχή εκφράζεται στις συμφωνίες     
ξένων επενδύσεων και ειδικά στις συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογί  

Η Βουλγαρία έχει συνάψει συμφωνίες αμοιβαίας προστασίας και προώθηση      
παρακάτω 56 χώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα: 
Αλβανία, Αλγερία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Λαϊκ     
Κροατία, Κούβα, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία, Γεω    
Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Καζακστάν, Δ    
Κουβέιτ, Λετονία, Λίβανος, Λιβύη, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδα    
Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της   
Ρωσική Ομοσπονδία  Σιγκαπούρη  Σλοβακία  Σλοβενία  Ισπανία  Σουηδία  Ε    

       

              
           

               



Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ε   
Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Καζακστάν, Λαϊκή Δημοκ    
Δημοκρατία της Κορέας, Κουβέιτ, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πρώη   
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μάλτα, Μολδαβία, Μογγολία, Μαρόκο, Ολλανδία, Νο   
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της   
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Συρία, Ταϊλάνδη, 

3.6 Ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους 

Στο Νόμο Περί Ξένων Επενδύσεων περιέχεται και η ρήτρα του πλέον ευνοούμενου   
του κανόνα της ευνοϊκής μεταχείρισης των αλλοδαπών. Ο Νόμος, ωστόσο, καθορί    
του είναι πλήρως ή μερικώς ανεφάρμοστες για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών τα ο   
σε βάρος των επιχειρήσεων και των πολιτών της Βουλγαρίας δυσμενές καθεστώ     
ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

3.7 Εγγυήσεις εκ του νόμου σε περίπτωση μεταβολής του ν  
καθεστώτος 

Στο Νόμο για τις Ξένες Επενδύσεις ενσωματώνεται η αρχή της µη αναδρομικ    
προβλέπει ότι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του Νόμου µε τις οποίες εισάγοντα    
δεν θα εφαρμόζονται σε ήδη πραγματοποιηθείσες επενδύσεις. 

3.8 Προστασία από απαλλοτρίωση 

Το Βουλγαρικό Σύνταγμα επιτρέπει την αναγκαστική απαλλοτρίωση περιο    
προϋπόθεση ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπ   
και ότι έχει προηγηθεί η καταβολή δίκαιης αμοιβής. Οι απαλλοτριώσεις διέπονται     
την Κρατική Περιουσία, καθώς και από το Νόμο για τη Δημοτική Περιουσία. 

Ο Νόμος για τις Ξένες Επενδύσεις παρέχει την ακόλουθη προστασία στους ξ   
Καταρχήν προβλέπεται ότι απαλλοτρίωση είναι δυνατό να συντελεστεί µόνο   
εξαιρετικής κρατικής ανάγκης που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν διαφ   
περιουσία αλλοδαπών προσώπων δεν είναι δυνατό να απαλλοτριωθεί για τις αν   
Αρχών. Επιπλέον, ο Νόμος απαιτεί να αποδοθεί ως αποζημίωση στον αλ   
περιουσία στην ίδια περιοχή ή αν αυτό δεν είναι δυνατό σε άλλη περιοχή µε τη συγ   
στην περίπτωση αυτή του αλλοδαπού ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος διαθέτει το   
προαναφερθείσα περίπτωση, να απαιτήσει εναλλακτικά την καταβολή αποζημίωσ     
αποζημίωση θα ισούται µε την αγοραία αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της απαλ  

        

             
              

             
  

              



3.9.1 Απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση οποιασ  
μορφής εταιρίας στη Βουλγαρία από αλλοδαπ  

1. Η ίδρυση εταιρίας γίνεται µε την καταχώρησή της στο εμπορικό μητρ     
αυτή απαιτείται να εκδοθεί απόφαση του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια π      
εταιρία, αφού ελεγχθεί κατά πόσο το Καταστατικό της υπό ίδρυση εταιρίας    
εκείνα που κατά το βουλγαρικό δίκαιο είναι υποχρεωτικό να αναγράφον     
συγκεκριμένου εταιρικού τύπου. Μεταξύ της αίτησης για την έκδοση απόφ     
καταχώριση και της ίδιας της καταχώρησης μεσολαβεί διάστημα μεταξύ ενό     
2. Στην περίπτωση ίδρυσης μικτής εταιρίας µε Βούλγαρους συνεταίρο      
έχει αποσπάσει προηγουμένως πληροφορίες αναφορικά µε τα πρόσωπα µε     
(χρεοκοπία, νομιμότητα, εμπειρία, περιουσιακά στοιχεία κτλ). Για το σκοπό     
προηγούμενη έρευνα σχετικά µε τους μελλοντικούς συνεργάτες. 
3. Προκειμένου να ασκήσει ένας αλλοδαπός εμπορία ως ιδιώτης ή να σ    
εταιρεία ή σε ετερόρρυθμη εταιρία ως ομόρρυθμος εταίρος ή, τέλος, να συμμ    
είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια μόνιμης παραμονής     
είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανείς άδεια παραμονής λόγω των υψηλών    
χώρα και της συνακόλουθης άρνησης των Κυβερνητικών Αρχών να εκδώσο     
4. Εφόσον συσταθεί µια επιχειρηματική οντότητα, πρέπει να εγγραφεί    
στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και στην Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης. 
5. Ο ιδρυτής πρέπει να έχει διεθνές διαβατήριο και να µην έχει κηρύξε   

3.9.2 Μικτές Εταιρίες 

Μικτές εταιρείες θεωρούνται αυτές στις οποίες μετέχουν τόσο Βούλγαροι ό      
νόμο για τις Ξένες Επενδύσεις ορίζεται ότι για μικτές εταιρίες, δεν υφίσταται π    
της ξένης συμμετοχής. Οι μικτές εταιρίες οφείλουν να περιβληθούν κάπ      
εταιριών που προβλέπονται στον Βουλγαρικό Εμπορικό Κώδικα (Κεφάλαιο 4    

3.10 Επαναπατρισμός κέρδους και κεφαλαίων 

Οι ξένοι επενδυτές διαθέτουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ελεύθερα ξένο σ     
μεταφορά του στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση της επίδειξης φορολο    
ακόλουθες περιπτώσεις: 
• εισόδημα που προήλθε από πραγματοποιηθείσα επένδυση στη χώρα. 
• αποζημίωση από απαλλοτρίωση για κρατικές ανάγκες. 
• ποσό ρευστοποίησης που προήλθε από τον τερματισμό της επένδυσης. 
• έσοδα που προήλθαν από την πώληση του προϊόντος της επένδυσης. 
• ποσό που καταβλήθηκε κατόπιν επιβολής. 

     

            
            
         
          

              



στους παραπάνω τομείς μόνο κατόπιν κυβερνητικής παραχώρησης. Η χορήγηση τω   
γίνεται με προσφορά ή δημοπρασία. 
Στη Βουλγαρία σημειώνονται θετικές εξελίξεις όσον αφορά το νομικό και   
επενδύσεων, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα, ό    
ανεπάρκεια, η έλλειψη υψηλής τεχνογνωσίας και προβλήματα νομικής φ   
με εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυ    
Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και της Παγκόσμιας    
2006, υπάρχουν προβλήματα στο δικαστικό και το τραπεζικό σύστημα, στις μ    
λοιπές υποδομές τις χώρας, ενώ πολλοί ξένοι επενδυτές επισημαίνουν τους αρ    
τους οποίους κινείται η δημόσια διοίκηση και έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη   
φορέων του δημοσίου σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις, όπως, επίσης, και τη συνεχ   
πρακτικών διαφθοράς που επιδρά στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Transpare   
για το 2007 και παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, η Βουλγαρία κατατ    
θέση ανάμεσα σε 180 χώρες παγκοσμίως και στην προτελευταία θέση ανάμεσ     
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το επίπεδο της διαφθοράς. 
 

Παγκόσμια 
κατάταξη 

Κατάταξη στην 
Ε.Ε. 

Χώρα Δείκτης 
Διαφθοράς 

1 1 Δανία 9.4 
1 1 Φινλανδία 9.4 
4 3 Σουηδία 9.3 
6 4 Ισλανδία 9.2 
7 5 Ολλανδία 9.0 
7 5 Ελβετία 9.0 
9 7 Νορβηγία 8.7 
12 8 Λουξεμβούργο 8.4 
12 8 Ηνωμένο Βασίλειο 8.4 
15 10 Αυστρία 8.1 
16 11 Γερμανία 7.8 
17 12 Ιρλανδία 7.5 
19 13 Γαλλία 7.3 
21 14 Βέλγιο 7.1 
25 15 Ισπανία 6.7 
27 16 Σλοβενία 6.6 
28 17 Εσθονία 6.5 
28 17 Πορτογαλία 6.5 
33 19 Μάλτα 5.8 
39 20 Ουγγαρία 5.3 
39 20 Κύπρος 5.3 
41 22 Τσεχία 5.2 
41 22 Ιταλία 5.2 
49 24 Σλοβακία 4.9 

    
    
    
    
    
    

              
          

              



3.12 Προοπτικές - προβλέψεις για άμεσες επενδύσεις 

Το χαμηλό εργατικό κόστος, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας     
μακροοικονομικών μεγεθών και η στρατηγικά σημαντική γεωγραφική θέση θ    
να προσελκύσουν ξένους επενδυτές. 

Πρόσθετοι παράγοντες που ευνοούν την επενδυτική δραστηριότητα στη Βο   
• ανικανοποίητη τοπική ζήτηση από 8,5 εκ. καταναλωτές 
• συνεχώς αυξανόμενες εξαγωγές προς τις δυτικές αγορές (και προς την Ε   
• σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρ  
• προσβάσιμοι και αξιόλογοι φυσικοί πόροι 
• ισότιμη μεταχείριση ξένων και ντόπιων επενδυτών 
• απουσία περιορισμών για τη συμμετοχή αλλοδαπών προσώπων στην   

περιουσίας 
• η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγγύηση σταθερότητ    

προόδου. 

Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στη Βουλγαρία αυξάνονται συνεχώς και το 200     
εκατομμύρια και για το πρώτο εξάμηνο του 2007 ανέρχονταν στο ποσό το €   

 
Εικόνα 7. Ξένες επενδύσεις ανά κλάδο την περίοδο 1998  –  20    
Investment Guide 2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

3.13 Προέλευση κεφαλαίων και επενδύσεων 

             
               

             
      

               



Χώρα % =ένων άμεσων 
επενδύσεων 

Αυστρία 17 

Ολλανδία 11 

Ελλάδα 10 

Ηνωμένο Βασίλειο 8 

Γερμανία 7 

Βέλγιο και Λουξεμβούργο 5 

Ιταλία 5 

Ουγγαρία 5 

ΗΠΑ 5 

Πίνακας 6. 0 Χ 7, ώ Inρεe ς s   t π B ρ u ο lg έa λ ri ε a υ A σ g η enς y κ , αι ποσ2 ο 0στ7 ά ) ξένων επενδύσεων (Π    
Guide 2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

15,5-== ___________________  
(16,4%-Δεκ. 2006) 

4,7 

Βουλγαρία      Τσεχία     Λετονία      Ρουμανία     Ουκρανία    Σλοβενία   Τουρκία 

D 2006 Εκτίμηση Ε 2007 Πρόβλεψη 

Εικόνα 8. Το ποσοστό ξένων επενδύσεων/ΑΕΠ για χώρες που εντάχθηκαν ή επιθυμού   
ενταχτούν στην Ε.Ε. (Οικονομική Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2006, 2006) 

4    ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Μορφή εταιρείας Βουλγαρική Συντομογραφία 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης OOD 

Ανώνυμη Εταιρεία AD 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία KD 

Ομόρρυθμη Εταιρεία SD 

Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές KDA 

Άλλες μορφές επιχειρησιακής οργάνωσης σύμφωνα με το βουλγαρικό νόμο  
• Ατομική εμπορική επιχείρηση, 
• Υποκατάστημα 
• Γραφείο εμπορικής αντιπροσώπευσης, 
• Συνεταιρισμός. 

Μεταξύ των μορφών οργάνωσης που απαριθμούνται ανωτέρω, ο πιο διαδεδ     
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες τα μ      
την  υ ύνη γι   τις υπ χρ εώσ ις της πιχ ίρη ης. 

4.1   Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Πρόκειται για εμπορική εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο που ανήκει στα μέλη     
οποίων περιορίζεται στο ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Η εταιρεία α     
από ένα ή περισσσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών φυσικών ή    
ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο είναι BGN 5.000, το οποίο διαιρείται σε μετοχές ο    
10 η καθεμία. Τουλάχιστον το 70% του κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί κατ     
συνεισφορές στο ιδρυτικό κεφάλαιο μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά ή     
περιορισμένης ευθύνης δεν έχει συλλογικό διοικητικό όργανο (Συμβούλιο Δι    
Συμβούλιο) αλλά διοικείται από έναν ή περισσότερους διευθυντές. 

4.1.1  Διαδικασίες για τη σύσταση μιας Εταιρείας Περιορ  
Ευθύνης 

Κατοχύρωση του ονόματος της επιχείρησης και έκδοσης ενός πιστοποιητικο     
του ονόματος – Κόστος BGN 100, 
Σύνταξη καταστατικού (με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου) ή ιδ    

   
             

           
        

  
           
            

            

             
  

Πίνακας 7. Μορφές εταιρειών και η συντομογραφία τους σύμφωνα με τον Βουλ   
Κώδικα 

 

 

1. 

2. 

 

 
 

 



δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, 
7. Δικαστική απόφαση για την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, 
8. Δημοσίευση της εγγραφής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- Κόστος BGN 25  
9. Εγγραφή στο αντίστοιχο παράρτημα της Υπηρεσίας Καταχώρησης για απ   

BULSTAT (Ενοποιημένο Μητρώο για την Ταυτοποίηση Οικονομικών και Άλλων Υ   
Βουλγαρία) μέσα σε 7 ημέρες μετά από την ίδρυση της επιχείρησης - Κόστος B   

4.1.2 Απαραίτητα έγγραφα για τη σύσταση μιας Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης 

1. Αίτηση για εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, 
2. Υπόμνημα της ένωσης, 
3. Ιδρυτικά πρακτικά συνεδρίασης, 
4. Επικυρωμένη συμβολαιογραφική πράξη με την υπογραφή καθενός από τους δ  
5. Διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 142 του εμπορικού κώδικα, 
6. Έγγραφο τράπεζας για το κεφάλαιο που κατατίθεται, 
7. Πιστοποιητικό μοναδικότητας ονόματος επιχείρησης, 
8. Πιστοποιητικό ικανότητας κάθε μετόχου, 
9. Απόφαση του διορισμού διευθυντή - διευθυντών από τους μετόχους, 
10. Απόδειξη πληρωμής φόρων, 
11. Απόδειξη πληρωμής φόρου για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

4.1.3 Συνολικά έξοδα για τη σύσταση μιας Εταιρείας Περιορ  
Ευθύνης 

• Εγγραφή BGN 120, 
• Αντίγραφο δικαστικής απόφασης BGN 1 - 1.5 η σελίδα, 
• Κατοχύρωση ονόματος και έκδοση πιστοποιητικού για τη μοναδικότητα το    

100, 
• Ελάχιστο κεφάλαιο BGN 5.000, 
• Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως BGN 25. 

Χρονική διάρκεια διαδικασιών: Απροσδιόριστη (πρακτικά 1 με 2 εβδομάδες). 

               



 

Εικόνα 9. Βήματα για την σύσταση μιας εταιρείας περιορισμένης  

4.2   Ανώνυμη Εταιρεία 

Μια ανώνυμη εταιρεία είναι μια επιχείρηση της οποίας το κεφάλαιο διαιρείτα      
των μετόχων στις υποχρεώσεις της εταιρείας περιορίζεται στο ύψος του κε    
Μια ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά και ν   

                
               
            

     

               



Συγκεκριμένα το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο στις περιπτώσεις αυτές είναι: 
• για τράπεζες - BGN 10.000.000, 
• για ασφαλιστικές εταιρείες 

BGN 2.000.000 για ασφάλεια ζωής και ασφάλεια ατομικού ατυχήματος, 
BGN 3.000.000 για ασφάλεια περιουσίας, BGN 4.000.000 για 
επανασφάλιση, 

• για εταιρείες επενδύσεων το ελάχιστο ποσό και η διάρθρωση του απαιτού  
κεφαλαίου καθώς και η σχέση του με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις κ   
την Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου. 

Στη γενική περίπτωση εγγραφής της ανώνυμης εταιρείας, οι συνεισφορές στο ιδρυ   
μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά ή σε είδος (στη δεύτερη περίπτωση απαιτείτ   
εκτίμηση), και τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί κατά την ί   
ανώνυμη εταιρεία μπορεί να εκδώσει είτε ονομαστικές είτε ανώνυμες μετοχές. Η γεν   
των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, και πρέπει να συνέρχεται του   
φορά ετησίως. Η συνέλευση των μετόχων εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο (διάρθρ   
μίας βαθμίδας), το διευθυντικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο (διάρθρωση   
βαθμίδων). Η ανώνυμη εταιρεία πρέπει να προετοιμάζει ισολογισμό και οικονομικές  
ετησίως. 

Για την ίδρυση τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας και εταιρείας επενδύσεων σε μορφ   
εταιρειών, προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις. 

4.2.1 Ίδρυση και εγγραφή μια Ανώνυμης Εταιρείας 

Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει εγγραφή στο εμπορ   

4.2.1.1    Προκαταρκτική προετοιμασία για τη διαδικασία εγγραφής 

1. Κατοχύρωση του ονόματος και λήψη ενός πιστοποιητικού για τη μοναδικότη    
επιχείρησης, 

2. Πραγματοποίηση μιας συστατικής συνεδρίασης, όπου το υπόμνημα της ένωσης   
και ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο. Στη συνεδρίαση αυτή γίνεται προσυπο    
μεριδίων, 

3. Συνεισφορές ιδρυτών, οι οποίες πρέπει να γίνουν σε χρήματα ή σε είδος. 

               



 

Εικόνα 10. Βήματα για την σύσταση μιας ανώνυμης εταιρε  

4.2.1.2   Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 

1. Αίτηση που υπογράφεται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  
2. Υπόμνημα της ένωσης, που γίνεται αποδεκτό στη συστατική συνεδρίασ  
3. Πρακτικά της συστατικής συνεδρίασης, που συντάσσονται σύμφωνα με     

διατάξεις του άρθρου 232 του Εμπορικού Νόμου, 
4. Κατάλογος των ιδρυτώ ν της εταιρείας, 
5. Έγγραφο τράπεζας για τις χρηματικές συνεισφορές των μετόχων, 
6. Γραπτή συγκατάθεση επικυρωμένη από συμβολαιογράφο με την υπο     

προσφέρει την εισφορά του σε είδος, 
            

   
             

            
  

           
            

               



11. Πιστοποιητικό για την κατάσταση καθενός από τους ιδρυτές (φυσική - διανοητικ    
πληρεξούσιο για πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν νομικά πρόσωπα στη συστατ   

12. Απόδειξη για τους πληρωμένους φόρους, 
13. Απόδειξη πληρωμής φόρου για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

4.2.2  Συνολικά έξοδα για ίδρυση και εγγραφή μια Ανώνυμη   

• Εγγραφή Ανώνυμης εταιρείας - BGN 400, 
• Εγγραφή τράπεζας ή ασφαλιστικής εταιρείας - BGN 1.500, 
• Εγγραφή παραρτήματος - BGN 200, 
• Ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση ΑΕ - BGN 50.000, 
• Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - BGN 25. 

Χρονική διάρκεια διαδικασιών: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 

4.3 Ετερόρρυθμη εταιρεία 

Εταιρεία που ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτομα με σκοπό τη συμμετοχή σε εμ  
δραστηριότητες. Σε μία ετερόρρυθμη εταιρεία υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ομόρ   
που φέρουν απεριόριστη ευθύνη, και ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθμοι εταίροι, η   
οποίων περιορίζεται στο ποσοστό συμμετοχής τους. Οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι υπ    
διοίκηση της επιχείρησης. 

4.4 Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές 

Εγκαθιδρύεται από απεριόριστο αριθμό ιδρυτών χωρίς περιορισμούς στην εθνικότη     
μορφής αυτής εταιρείας από τη μικτή ΕΠΕ είναι ότι η συμφωνία ίδρυσης καθορίζ     
συνεταίρους είναι απεριόριστα υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και ποι    
μόνο για συνεισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο. 

4.5 Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Πρόκειται για εταιρεία που ιδρύεται από τουλάχιστον δύο άτομα με σκοπό τη συμμετ    
δραστηριότητες. Οι συνέταιροι στις ομόρρυθμες εταιρείες φέρουν κοινή και απεριό    
αλλοδαπά πρόσωπα πρέπει να είναι κάτοικοι της Βουλγαρίας για να συμμετέχο    
εταιρεία. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για κατώτατο ή ανώτατο όριο ιδρυτικού κεφ  

4.6 Υποκατάστημα 

Ξέ  ί   ί  ά ό   ί  έ   ώ    
               

             
  

              



4.6.1 Ίδρυση και εγγραφή Υποκαταστήματος 

Καταχωρείται στο εμπορικό μητρώο του Πρωτοδικείου της περιοχής στην     
του υποκαταστήματος. Η καταχώρηση πραγματοποιείται βάσει γραπτής αίτ     

• την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον σκοπό της επιχείρησης. 
• το εγκεκριμένο κεφάλαιο του ιδρυτή. 
• το διοικητή του υποκαταστήματος. 

Για την ίδρυση υποκαταστήματος δεν απαιτείται ιδρυτικό κεφάλαιο. Το υπο    
νομική οντότητα, είναι τμήμα της ιδρυτικής εταιρίας. Τα υποκαταστή    
διατηρούν λογαριασμούς ως ανεξάρτητες εταιρίες και να ετοιμάζουν ισολογ  

4.7    Γραφείο Εμπορικής Αντιπροσωπείας 

Στο Νόμο για τις Ξένες Επενδύσεις περιέχονται ρυθμίσεις για τις α   
πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα,     
τους νομοθεσία, μπορούν να συστήσουν γραφεία αντιπροσωπειών που εγ    
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας (BCCI). Οι αντιπροσωπεί     
οντότητα και δεν δικαιούνται να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες. Μπ     
δραστηριότητες που σχετίζονται µε το μάρκετινγκ, την ανεύρεση πελατών,    
καθώς και άλλες δραστηριότητες που δεν χαρακτηρίζονται ως οικονομικέ     
με το Νόμο. 

4.7.1 Ίδρυση και εγγραφή γραφείου αντιπροσωπείας 

Για την εγγραφή ενός γραφείου αντιπροσωπείας απαιτούνται τα ακόλουθα έ  
• Αίτηση εγγραφής, 
• Απόσπασμα από την εγγραφή της ιδρυτικής εταιρείας, που έχει εκδοθε      

σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους, επικυρωμένο από το   
της χώρας του ιδρυτή, και θεωρημένο από τη βουλγαρική πρεσβεία στ     

• Απόφαση της διοίκησης της εταιρείας για την ίδρυση και λειτουργία γρα   
• Επίσημο έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ξένες αρχές, και το ο     

που δικαιούνται να αντιπροσωπεύσουν τον ιδρυτή. Το έγγραφο πρέπε     
μεταφρασμένο και θεωρημένο, 

• Πληρεξούσιο, που να εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο να ενεργεί εκ     
έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιημένο, μεταφρασμένο και θεωρημένο  

• Υπόδειγμα υπογραφής, επικυρωμένο από Βούλγαρο συμβολαιογράφο, 
• Απόδειξη για την πληρωμή του ποσού της εγγραφής στο BCCI, 
• Κάρτα εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα του BCCI, 
• Απόδειξη ότι έχει ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του Γραφ   

     

              



4.8   Πολιτικές υγιούς ανταγωνισμού 

Ο νέος νόμος για την Προστασία του Ανταγωνισμού τέθηκε σε ισχύ   
αντικαθιστώντας παλαιότερο νόμο του 1991. Ο κύριος στόχος του νόμου είναι    
προστασίας και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την επέκταση του ανταγωνισμού    
πρωτοβουλίας στις οικονομικές δραστηριότητες, ούτως ώστε να καταστούν κύρ    
οικονομίας της αγοράς στη Βουλγαρία. Ο νόμος παρέχει προστασία εναντίον: 
• Συμφωνιών, αποφάσεων και συντονισμένων πρακτικών με τις οπο    

ανταγωνισμός, 
• Της κατάχρησης μονοπωλιακής και δεσπόζουσας θέσης. Μονοπώλιο μπορεί    

με νόμο στις περιπτώσεις που παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο κράτος σύμφ     
18 παρ. 4 του Βουλγαρικού Συντάγματος. Δεσπόζουσα θέση δε, σύμφω     
θεωρείται ότι κατέχει μία εταιρία όταν, ενόψει του μεριδίου που κατέχει    
οικονομικών πόρων, των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά, του τεχνολογικού    
επιχειρηματικών σχέσεων με άλλες εταιρίες, δεν τελεί σε εξάρτηση από τους α   
προμηθευτές ή τους αγοραστές και είναι σε θέση να νοθεύσει τον ανταγωνισμό    
δραστηριοποιείται. Κατά τεκμήριο δεσπόζουσα θέση θεωρείται ότι κατέχει μία   
κατέχει το 35% της αγοράς, 

• Της συγκέντρωσης της οικονομικών δραστηριοτήτων και του αθέμιτου α   
περίπτωση που λαμβάνει χώρα συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας   
τρόπο και το μερίδιο της αγοράς που εμπλέκεται στη συγκέντρωση υπερβ     
αγοράς ή ο συνολικός τζίρος των μετεχόντων στη συγκέντρωση υπερβαίνει τα     
εμπλεκόμενες επιχειρήσεις υπέχουν υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίηση    
για την Προστασία του Ανταγωνισμού, προκειμένου να λάβουν τη σχετική άδε  

• Άλλων πράξεων που είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόληψη, τον    
αθέτηση του ανταγωνισμού, 

Οι διατάξεις του Νόμου ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανόμενων και    
επενδύσεων. Ως "επιχείρηση" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρία που  
οικονομικά, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. 

Για την προστασία του ανταγωνισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί ειδική κρατική αρχή     
την Προστασία του Ανταγωνισμού με κύριο έργο τον εντοπισμό των παραβάσεω     
των προβλεπόμενων από το νόμο ποινών. Επίσης, η Επιτροπή διεξάγει έρευνες κ     
των εταιριών στη αγορά, προσφέρει γνωμοδοτήσεις για προγράμματα ιδιωτικοποιήσ   
κτλ. όταν της ζητηθεί από την κυβέρνηση ή και από τοπικούς φορείς, σε περιπτώσεις    
να παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία. 

Η εν λόγω επιτροπή είναι δυνατό να επιτρέπει την από κοινού κατάρτιση εκ μέρους   
κάποιων γενικών όρων συναλλαγών  εφόσον είναι συμβατοί με τους γενικο    

            
             

          

              



5    ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

5.1 Νομικό Πλαίσιο 

Οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται από τον Εργατικό Κώδικα, ο οποίος δημο    
της Κυβερνήσεως το 1986 (αριθμός ΦΕΚ 26-27/1986) και έχει υποστεί διάφ    
τελευταίες αυτές του 2004 (αριθμός ΦΕΚ 52/2004). 
Αυτός ο κώδικας ισχύει για όλες τις σχέσεις απασχόλησης με τις βουλγαρ     
κοινοπραξίες στην χώρα, καθώς επίσης και για τις σχέσεις απασχόλησης    
πολιτών και ξένων επιχειρήσεων στην χώρα ή τις βουλγαρικές επιχειρή     
μέτρο που δεν ορίζεται διαφορετικά σε έναν νόμο ή μια συνθήκη στους οπ     
Βουλγαρίας συμμετέχει. 
Οι σχέσεις απασχόλησης των Βουλγάρων πολιτών που στέλνονται για εργασ      
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, και των αλλοδαπών που ορίζονται για να ερ    
στις βουλγαρικές επιχειρήσεις ή τις κοινοπραξίες ρυθμίζονται από αυτόν το      
δεν ορίζεται διαφορετικά σε έναν νόμο ή μια συνθήκη στην οποία συμμ     
Βουλγαρίας. 

5.2 Συλλογικότητα στην εργασία 

Οι οργανώσεις συνδικάτων και οι οργανώσεις των εργοδοτών έχουν δικαί      
νόμου, να καταρτίζουν αυτόνομα και να θεσπίζουν τα καταστατικά και τους κ     
ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους, να οργανώνουν την διοίκησή τους,      
καταρτίζουν προγράμματα δράσης. 
Οι οργανώσεις συνδικάτων και οι οργανώσεις των εργοδοτών μέσω των    
εξουσιοδοτήσει, έχουν δικαίωμα για να συμμετέχουν στη συζήτηση των ζητη    
στις σχέσεις εργασίας και ασφάλειας των υπαλλήλων των υπουργείων, άλλων   
και οργανισμών τοπικής κυβέρνησης. 

5.3 Συμβάσεις εργασίας 

Οι συμβάσεις εργασίας μπορεί να είναι: 
• Ορισμένου χρόνου 
• Αορίστου χρόνου 

5.3.1  Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

Μια σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου συνάπτεται: 
1. Για μια καθορισμένη περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 3      

       
       
          

               



5.3.2 Τροποποίηση μιας σύμβασης απασχόλησης ορισμένου   
σύμβαση απασχόλησης αορίστου χρόνου 

Η σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου μπορεί να τροποποιηθεί σε μια σ   
χρόνου εάν ο υπάλληλος συνεχίζει για 5 ή περισσότερες εργάσιμες ημέρες κατ     
συμφωνηθείσας περιόδου, χωρίς τη γραπτή αντίρρηση του εργοδότη, και δεδομέν      
καλύπτει ο υπάλληλος είναι κενή. 

5.3.3 Σύμβαση απασχόλησης για μια δοκιμαστική περίοδο 

Σε περίπτωση που η εργασία απαιτεί ο υπάλληλος να έχει δοκιμαστεί στο αντικείμεν     
πρόσληψή του μπορεί να προηγηθεί από μια σύμβαση που προβλέπει μια δοκιμαστ    
6 μήνες. Μια τέτοια σύμβαση μπορεί επίσης να συναφθεί σε περίπτωση που ο υπ    
σιγουρευτεί ότι η εργασία είναι κατάλληλη για αυτόν. Κατά τη διάρκεια της δοκιμ   
τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που θα είχαν   
υπό μια τελική σύμβαση. 

5.4 Συλλογικές συμβάσεις 

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ρυθμίζουν ζητήματα των σχέσεων εργασία    
ασφάλισης των υπαλλήλων που δεν ρυθμίζονται από τις υποχρεωτικές διατάξ     
συλλογική σύμβαση εργασίας δεν περιέχει τις προτάσεις που είναι πιο δυσμενείς σ   
από τις διατάξεις του νόμου ή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία είναι δ   
στον εργοδότη. 
Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να συναφθούν από επιχειρήσεις, κλάδο   
από τις βιομηχανίες και τους δήμους. 
Μέσα σε μια επιχείρηση η συλλογική σύμβαση εργασίας θα συναφθεί μεταξύ    
συλλόγου των εργαζομένων. Ο σύλλογος εργαζομένων προετοιμάζει και υποβάλ     
συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όταν υπάρχουν πολλοί σύλλογοι μέσα σε μια επιχε   
ένα κοινό σχέδιο. Όπου μέσα στην επιχείρηση οι σύλλογοι εργαζομένων αποτυγχάνο    
ένα κοινό σχέδιο, ο εργοδότης θα συνάψει τη συλλογική σύμβαση εργασίας με εκείν     
σχέδιο του οποίου έχει εγκριθεί από τη γενική συνεδρίαση των υπαλλήλων με την π    
αυτή παρίστανται περισσότερα από των μισά μέλη της. 
Στις βιομηχανίες και τους κλάδους επιχειρήσεων οι οργανώσεις των υπαλλήλων π   
υποβάλουν ένα κοινό σχέδιο στις οργανώσεις των εργοδοτών. Όταν μια συλλογική σ   
έχει συναφθεί μεταξύ όλων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των υπαλλήλων κ    
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, κατόπιν του κοινού α    
επεκτείνει την εφαρμογή της συμφωνίας ή των μεμονωμένων προτάσεων σε όλε    
εκείνης της βιομηχανίας ή κλάδου. 

   

      

             
                

               



να είναι μέχρι 8 ώρες. Η κανονική διάρκεια των ωρών απασχόλησης δεν μπορ       
εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στον Εργατικό κώ  

5.5.2 Μειωμένο ωράριο απασχόλησης 

Το μειωμένο ωράριο απασχόλησης ισχύει για: 
1. υπαλλήλους που εργάζονται υπό ανθυγιεινούς όρους ή που κάνουν     

ειδικές συνθήκες. Αυτού του είδους οι εργασίες καθορίζονται με απ    
Συμβουλίου, 

2. υπαλλήλους που είναι κάτω των 18 ετών. 

5.5.3 Κατανομή των ωρών απασχόλησης 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης καθιερώνεται από τους εσωτερικούς    
Στις επιχειρήσεις όπου η μορφή της εργασίας το επιτρέπει μπορεί να καθι    
Ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου ο υπάλληλος πρέπει να είναι στην ε    
καθώς επίσης και ο τρόπος να μέτρησής του, διευκρινίζεται από τον εργοδ      
υποχρεωτικής παρουσίας, ο υπάλληλος μπορεί να καθορίσει την αρχή των    
ο ίδιος. 

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας και οργάνωση της εργασίας, η εργάσιμ      
διαιρεμένη σε δύο ή τρία μέρη. 

Για μερικές κατηγορίες υπαλλήλων, λόγω της ειδικής φύσης της εργασία      
συμφωνία με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων μπορεί να καθιερώσει ανοι    
με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απαγορεύεται από κάποια συλλογική σύμβ    
με ανοικτό ωράριο απασχόλησης, εάν είναι απαραίτητο, εκτελούν τα καθήκο      
από τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας. Οι υπερωρίες τις εργάσιμες   
από μια πρόσθετη ετήσια μετ’ αποδοχών άδεια και η εργασία σε αργίες από     
την υπερωριακή εργασία. 

5.5.4 Νυκτερινή εργασία 

Η κανονική διάρκεια των εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης τη νύχτα για μ    
πέντε ημερών είναι 35 ώρες. Η κανονική διάρκεια ωρών νυχτερινής απασχό     
εργασίας πέντε ημερών είναι 7 ώρες. Ως νυκτερινή εργασία θεωρείται η εργ    
μεταξύ 10:00 μμ. και 6:00 πμ. Η νυκτερινή εργασία απαγορεύεται για: 
1. υπαλλήλους που είναι κάτω των 18 ετών, 

2. εγκύους γυναίκες υπαλλήλους, 

3  έ  δ ώ  έ  6 ώ  θώ  ί   έ   ά      
             

              
       

               

               



συμπεριλαμβανομένης της νυκτερινής εργασίας, γίνονται δεκτοί για εργασία    
προκαταρκτική ιατρική εξέταση, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον εργοδότη. 

5.5.5 Εργασία με βάρδιες 

Όπου η φύση της διαδικασίας παραγωγής το απαιτεί, η εργασία στην επιχείρηση ορ    
ή περισσότερες βάρδιες. Μια βάρδια θεωρείται μικτή όταν περιλαμβάνει την ημέρα     
μικτή βάρδια με 4 ή περισσότερες ώρες νυκτερινής εργασίας θεωρείται βραδινή βάρ      
διάρκεια μιας νυκτερινής βάρδιας ενώ αν καλύψει λιγότερο από 4 ώρες νυκτερινής ερ   
πρωινή βάρδια και έχει τη διάρκεια μιας πρωινής βάρδιας. Απαγορεύεται να ανατεθ     
συνεχόμενες βάρδιες. 

5.5.6 Υπολογισμός ωρών απασχόλησης 

Οι ώρες απασχόλησης υπολογίζονται στις εργάσιμες ημέρες, για κάθε ημέρα. Για   
όπου οι συνθήκες εργασίας δεν επιτρέπουν έναν καθημερινό υπολογισμό των ωρώ   
ο εργοδότης μπορεί να ορίσει ένα συνολικό υπολογισμό των ωρών απασχόλησ   
μηνιαίος, ή για μια άλλη ημερολογιακή περίοδο που να είναι μικρότερη από 4 μήν    
υπολογισμός των ωρών απασχόλησης δεν επιτρέπεται για τους υπαλλήλους μ    
εργασίας. 

Η μέγιστη διάρκεια μιας βάρδιας για εργασίες με συνολικό υπολογισμό των ωρών απα   
να είναι μέχρι 12 ώρες, και για τους υπαλλήλους με μειωμένο ωράριο απασχόληση     
μέχρι μια ώρα πέρα από τις μειωμένες ώρες απασχόλησής τους. 

5.5.7 Υπερωριακή εργασία 

Εργασία που γίνεται κατόπιν εντολής, εν γνώσει και χωρίς καμία αντίρρηση από το     
αντίστοιχο προϊστάμενο, από έναν υπάλληλο επιπλέον των συμφωνηθεισών ωρών   
θεωρείται υπερωριακή εργασία. Ο Εργατικός Κώδικας συνιστά την αποφυγή   
εργασίας. 

5.6   Άδειες 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους για μια σειρά συγκ   
διακοπές, ασθένεια, μητρότητα, σπουδές, ειδικές περιπτώσεις. Κάθε εργαζόμενος   
μετ’ αποδοχών μετά τη συμπλήρωση 8 μηνών υπηρεσίας. Η άδεια αυτή ανέρχεται σ    
ημέρες ετησίως, ανάλογα με την προϋπηρεσία του εργαζόμενου. 

             
          

 

              
         

               



οικογένειας, συνοδείας μέλους οικογένειας σε ιατρικό ίδρυμα, καθώς ε    
εγκυμοσύνης και τοκετού. 

Η γυναίκες εργαζόμενες δικαιούνται άδεια εγκυμοσύνης και τοκετού που είναι      
εκ των οποίων οι 45 πρέπει να χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά πριν από τον τ      
χώρα πριν από την παρέλευση των 45 μερών τότε οι υπόλοιπες από τις 45   
μετά τον τοκετό. Κατά τη διάρκεια της άδειας εγκυμοσύνης και τοκετού    
επίδομα που λαμβάνει από το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Επιπλέον, ο Εργατικός Κώδικας προβλέπει πρόσθετη άδεια μετ’ αποδοχώ      
παιδιού μέχρι ηλικίας 2 ετών σε περίπτωση που πρόκειται για το πρώτο, το      
και άδεια έξι μηνών για τα υπόλοιπα. Κατά την περίοδο αυτή καταβάλλεται    
από το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία είναι ίση με τ     
χώρα. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Εργατικό Κώδικα, οι εργαζόμενοι δικαιούντα    
μετ’ αποδοχών για ειδικές περιστάσεις, όπως εξετάσεις, αποφοίτηση, προε    
διπλωματικής εργασίας κ.α. 

5.7 Δημόσιες αργίες 

Οι δημόσιες αργίες για τη Βουλγαρία είναι οι εξής: 
• 1,2 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) 
• 3 Μαρτίου (Εθνική Εορτή) 
• Κυριακή, Δευτέρα του Πάσχα (ορθόδοξοι) 
• 1 Μαΐου (Πρωτομαγιά) 
• 24 Μαΐου (Κυρίλλου & Μεθοδίου) 
• 25-26 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) 

5.8 Αμοιβές 

Ο κατώτερος μηνιαίος μισθός έχει οριστεί στα €92 ή BGN 182 ενώ ο μέσος     
δεύτερο τρίμηνο του 2007 ήταν €209. Η πληρωμή του μισθού μπορεί να γ     
δύο φορές το μήνα, ή όπως αλλιώς έχει συμφωνηθεί. 

5.9 Συνταξιοδότηση 

Τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι 63 έτη για τους άνδρες και 59 για τ      
και μετά το όριο ηλικίας για τις γυναίκες θα είναι τα 60 έτη. 

5 10 Εισφορές στο Ταμείο Ανεργίας και Κοινωνική Ασφ  

             
        

            
              

             

               



κοινωνικής ασφάλισης. Οι εισφορές επιβαρύνουν τον εργοδότη και πραγματοποιούντ     
το δεύτερο δεκαπενθήμερο. 

Το επίπεδο των εισφορών υπολογίζεται ως ποσοστό των μεικτών αποδοχών κα    
την κυβέρνηση. Το ποσοστό της εισφοράς εξαρτάται από το είδος εργασίας. Στη σ   
ανέρχεται σε 36% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού ή του ασφαλισμένου εισοδήματ    
εξαρτώνται από τις συνθήκες εργασίας και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους για την υγ      
εργαζομένων. 

Οι εισφορές του εργοδότη ανέρχονται στο 23,6% με 24,3 % του ακαθάριστου μη    
εργαζομένου όπως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα. 
 

Τύπος Ασφάλισης Εισφορές Σύνολο% 
Εργοδότη% Εργαζόμενου% 

Υγείας 3,9 2,1 6,00 
Κοινωνική    
•          Ταμείο Σύνταξης 15 8 23,00 
•          Ταμείο ασθενείας 2,3 1,2 3,50 
•          Ταμείο εργασίας 0,4 – 1,1 0.00 0,4 – 1,1 
•          Ταμείο ανεργίας 2 1 3,00 
Σύνολο 23,6 – 24,3 12,3 35,9 – 36,6 

Πίνακας 8. Ποσοστά εισφορών εργοδότη  –  εργαζόμενου (Πηγή: Bulgaria  
Guide 2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

Η αναλογία εισφορών εργοδότη - εργαζομένου με βάση τις τροποποιήσεις που έγινα     
Κοινωνικής Αφάλισης το 2004 θα αλλάξει. Έτσι, ενώ όπως φαίνεται στον παραπάνω π     
η αναλογία ήταν 65:35, το 2007 θα είναι 60:40, το 2008 55:45 και από το 2009 και    
δημόσια κοινωνική ασφάλιση παρέχει τα ακόλουθα: 
• οικονομική βοήθεια και αποζημίωση σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητ    

αρρώστια, ατύχημα, εγκυμοσύνη, τοκετό, ανατροφή παιδιού, φροντίδα ασθ    
οικογένειας, 

• συμπληρώματα στο μισθό ύστερα από αναπροσαρμογή μισθού των γυναικώ    
και ατόμων με προσωρινώς μειωμένη ικανότητα εργασίας, όταν η νέα απασχό   
λιγότερο, 

• συντάξεις ανικανότητας, και γήρατος, 
• συντάξεις μεταβιβάσιμες σε μέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του δ  

5.11 Αλλοδαποί Εργαζόμενοι 
          

              
               

              
          

               



5.12 Ασφάλιση εργοδοτών 

Σύμφωνα με τον Ασφαλιστικό Κώδικα μεμονωμένα άτομα που δραστηριο    
επαγγελματίες, τεχνίτες, έμποροι, ιδιοκτήτες ή συνέταιροι επιχειρήσεων θα    
για προσωρινή ανικανότητα, αρρώστια, γήρας και θάνατο. Η καταβολή των α    
αυτών. Όσοι ασφαλίζονται για τα παραπάνω δικαιούνται: 
• Σύνταξη αναπηρίας 
• Σύνταξη γήρατος 

Σε περίπτωση θανάτου η οικογένεια του ασφαλισμένου δικαιούται σύντα      
αντιστοιχεί σε ποσό διπλάσιο του κατώτερου μηνιαίου μισθού. 

5.13 Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία καθορίζονται από το Νόμο για την Α     
Εργασία όπως αυτός δημοσιεύτηκε το 1997 και αναθεωρήθηκε το 2003. 
Σύμφωνα με αυτό ορίζεται το Εθνικό Συμβούλιο συνθηκών εργασίας, ένα μόν     
σε εθνικό επίπεδο με σκοπό να συντονίζει και να υποστηρίζει τις προσπάθει      
πολιτικών για υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Πρόεδρος του Εθνικο    
εργασίας είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Σύμφωνα με το Νόμο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ο εργοδότης    
υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και όσους βρίσκ     
που παρέχει ή στην περίμετρό του. Ο εργοδότης θα πρέπει να αξιολογεί τ     
για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τόσο από τις κτιριακές εγκ     
τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά τη διά     
βάση αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστ     
εξοπλισμό για την ασφαλή εργασία των εργαζομένων. Όλα τα μέτρα που λα     
και ασφάλεια των εργαζομένων βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη. Ο     
παρέχει στους εργαζόμενους οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση της εργα      
εξοπλισμού που παρέχει ασφάλεια στην εργασία. Επίσης θα πρέπει να ελ      
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 

5.14 Διεθνείς Συμβάσεις και Κοινοτική Νομοθεσία που έ  
ενσωματωθεί στην Βουλγαρική 

Στα πλαίσια της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσ    
της βουλγαρικής νομοθεσίας ώστε να συμβαδίζει με την ισχύουσα νομο    
Ένωση. Έτσι υπήρχαν τροποποιήσεις στον Εργατικό Κώδικα και στον Ν      
Ασφάλεια στην εργασία ενώ ψηφίστηκαν νέοι νόμοι που αφορούν τον κο     

            
             

    

               



6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης, εισήχθησαν ορισμένες τροποποιήσε    
σύστημα της χώρας, οι οποίες είχαν ως στόχο την εναρμόνιση της βουλγαρικής ν    
αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6.1   Άμεση Φορολογία 

6.1.1 Φορολογία Ατομικού Εισοδήματος 

Σύμφωνα με το Νόμο Φορολόγησης Ατομικού Εισοδήματος, ως φυσικά πρόσωπ    
φορολογία ορίζονται οι μόνιμοι και μη μόνιμοι κάτοικοι, καθώς και ορισμένες ετ    
αναφέρονται ρητά στο νόμο. Μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται όσοι διαμένουν μόνιμ    
καθώς και εκείνοι που κατοικούν στη χώρα περισσότερες από 183 ημέρες το χρόνο    
την εθνικότητά τους. 
Οι μόνιμοι κάτοικοι φορολογούνται για το απανταχού της γης εισόδημά τους, ε     
κάτοικοι φορολογούνται μόνο για το εισόδημά τους που προέρχεται από βουλγαρικ   
Τα είδη εισοδήματος που προέρχονται από βουλγαρικές πηγές είναι: 
• Το ατομικό εισόδημα που προκύπτει από τη διενέργεια εμπορικής δραστηριότητα    

της Βουλγαρίας, 
• Το εισόδημα που προκύπτει από σύμβαση εργασίας ή από την παροχή υπηρεσιώ    

της Βουλγαρίας, 
• Ορισμένα είδη εισοδήματος που μεταβιβάζονται από μόνιμους κάτοικους    

κατοίκους. Τα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνουν μερίσματα και διανομή κερδώ     
χωρίς νομική υπόσταση, τόκους, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εισοδή    
εισοδήματα από μίσθωση, αποδοχές ελεύθερων επαγγελματιών ή μελών διοικη   
βουλγαρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος ξένης εταιρείας κτλ., 

• Εισοδήματα που προέρχονται από τη χρήση ακινήτων και κέρδη από την   
περιουσίας που είναι εγκατεστημένη στη χώρα, καθώς και εισοδήματα που   
αγοραπωλησίες χρεογράφων. 

6.1.2 Ακαθάριστο εισόδημα 

Τα εισοδήματα από εργασιακή απασχόληση περιλαμβάνουν όλες τις πληρωμές, συμπ  
των επιδομάτων σε μετρητά ή σε είδος, που καταβάλλονται από τον εργοδότη στ   
κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 
Η φορολογική βάση του εισοδήματος που προκύπτει από εργασιακές ή ισοδύναμες    
υπολογίζεται αφαιρώντας από το φορολογητέο εισόδημα τις εισφορές για κοινωνικ    
άλλου είδους ασφάλιση που καταβάλλονται για λογαριασμό του εργαζομένου. 

       

              
              

             
               

              



της αντικειμενικής τιμής απόκτησης της περιουσίας. 

Φορολογούνται επίσης οι τόκοι, εκτός από τους τόκους καταθέσεων σε   
τράπεζες και σε υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στη Βουλγαρία, καθώς κ      
που έχουν επιδικαστεί. 

6.1.4 Μη φορολογητέο εισόδημα 

Τα είδη εισοδήματος που δεν υπόκεινται στη φορολογία ατομικού εισοδήμα     
• Εισοδήματα που προέρχονται από την πώληση ή αγοραπωλησία ορισ    

περιουσίας, 
• Εισοδήματα που απορρέουν από την πώληση ή αγοραπωλησία κινητής π  
• Αποζημιώσεις που λαμβάνονται λόγω υγειονομικής, κοινωνικής ασφάλισ    
• Οι τόκοι που προκύπτουν από καταθέσεις σε εγχώριες εμπορικές τράπ    

ξένων τραπεζών και στην Κρατική Τράπεζα Καταθέσεων Ταμιευτηρίου       
απαιτήσεις που έχουν επιδικαστεί, 

• Εισόδημα σε μετρητά ή σε είδος που αποκτάται με τη μορφή κοινωνικής    
ανεργίας, 

• Χρηματοοικονομική βοήθεια που παρέχεται από κοινωνικά ταμεία και ο  
• Επιδόματα τέκνων, 
• Επιχορηγήσεις σε Βούλγαρους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό  
• Δώρα από τυχερά παιχνίδια, 
• Μισθοί και αποδοχές των ξένων διπλωματικών εκπροσώπων, 
• Κέρδη εταιρειών που διανέμονται ως νέα μερίσματα και μετοχές σε εμ    

και κέρδη που διανέμονται με τη μορφή αύξησης των υπαρχόντων μετο  

6.1.5 Ειδικές φορολογικές διατάξεις για ορισμένα είδη  

Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας      
υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο ύψους 15% όταν κατα    
φορολογούμενο. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος. 
Οι πληρωμές έναντι συμβολαίων μίσθωσης υπόκεινται σε παρακράτηση μ      
ποσό άνω των BGN 60. 
Οι καταβολές τόκων, εκτός από αυτές που απαλλάσσονται, υπόκεινται σ    
ύψους 20% για το ποσό άνω των BGN 60. 
Για το εισόδημα Εργολάβων Δημοσίων Έργων και Ελεύθερων Επαγγελμ   
φόρος ύψους 15% τη στιγμή της καταβολής του ποσού, ενώ η οριστική οφ    
και καταβάλλεται ετησίως. Η προπληρωμή φόρου υπολογίζεται ανάλογα      
35% του εισοδήματος είναι αφορολόγητο. 

                
              

           
     
            

            

              



πληρωτέου φόρου παρακρατείται κατά τη στιγμή της πληρωμής, ως προκαταβο     
εισοδήματος θεωρείται αφορολόγητο. 

6.1.6 Έκπτωση φόρου 

Εκπτώσεις φόρου παρέχονται στη βάση συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολόγη     
υπογραφεί παρόμοια συμφωνία, ο νόμος προβλέπει μονομερείς φορολογικ    
μόνιμους κατοίκους της Βουλγαρίας για τους φόρους που καταβάλλονται σ    
έκπτωση φόρου υπολογίζεται βάσει των περιορισμών που ισχύουν ανά χώρα κα    
τμήμα του φόρου που θα πληρωνόταν για το εισόδημα που προέρχεται    
εισοδήματος. 

6.1.7 Καταβολή φόρου 

Ο φόρος ατομικού εισοδήματος που επιβάλλεται στο εισόδημα από εργασια   
παρακρατείται από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του εργαζομένου. Οι φορολογ    
ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων καταβάλλουν σε ορισμένες περιπτώσ   
φόρου, είτε τακτικά (έμποροι) είτε περιστασιακά. 

6.1.8 Φορολογικοί συντελεστές 

Για το εισόδημα εργαζομένων - σε μηνιαία βάση - οι φορολογικοί συντελεστές φαίν   
παρακάτω πίνακα. 

 

(Μηνιαίο εισόδημα 
Μέχρι BGN 200 
Από B BGGNN 20500 μέχρι 
BGN 250 

 

Φόρος 
Αφορολόγητο 
20% για το ποσό άνω των BGN 200 

 

Από BGN 2 50 μέχρ00 B GN 600 BGN 10 + 22% για το ποσό άνω 
των BGN 250 

 

Πάνω από BGN 600 BGN 87 + 24% για το ποσό άνω των 
BGN 600 

Πίνακας 9. Φορολογικοί συντελεστές για εισόδημα εργαζομένων σε μηνιαία βάση (Πη   
Investment Guide 2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

Η ετήσια φορολογική βάση είναι το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων που  
κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Το συνολικό ετήσιο εισόδημα υπόκειτα    
προσαρμογές και έπειτα φορολογείται σύμφωνα με μια ετήσια κλίμακα ως ακολούθ  

Ετήσιο εισόδημα 
Μέχρι 2.400 BGN 

Α ό BGN 2 400 

Φόρος 
Αφορολόγητο 
20% για 

 

      

     

           
     

                      
 

             
         

              

BGN 250 BGN 200 



6.2   Φορολογία εταιρειών 

6.2.1 Φόρος εισοδήματος εταιριών 

Το εισόδημα των εταιριών φορολογείται με συντελεστή ύψους 10% που    
συντελεστή στην Ευρώπη Ένωση. Οι βουλγαρικές εταιρίες φορολογούντ      
γης εισόδημά τους, ενώ οι ξένες εταιρίες φορολογούνται για το εισόδημ     
από βουλγαρικές πηγές. Οι μη εμπορικοί οργανισμοί (συμπεριλαμβανομ    
οργανισμών) φορολογούνται μόνο για την εμπορική τους δραστηριότητ  

 
Εικόνα 11. Ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού εισοδήματος τα προηγούμεν     
Bulgaria Investment Guide 2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

Μία επιχείρηση εδρεύει στη Βουλγαρία εάν είναι δηλωμένη και έχει τ      
Βουλγαρία. Εταιρίες που εδρεύουν στη Βουλγαρία υπόκεινται σε φορολ     
της γης εισόδημά τους. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με κεντρικά γραφεία σ    
σε φορολογία για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη Βουλγαρία, αλλά τα υ    
Βουλγαρία θεωρούνται ως εταιρίες που εδρεύουν στη Βουλγαρία για φορολο   

6.2.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας 

Στο φόρο αυτό υπόκεινται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν α     
ιδιοκτήτης της περιουσίας είναι εταιρία, η φορολογική βάση είναι η λογιστική    

6.2.3 Εισόδημα υποκαταστήματος και εμπορικής αντιπ  

Παρά το γεγονός ότι τα υποκαταστήματα δεν είναι νομικά πρόσωπα, τ    
ξένων εταιριών είναι υποχρεωμένα να τηρούν ξεχωριστούς ισολογισμ    
κερδών και ζημιών. 

Τα γραφεία αντιπροσωπείας, τα οποία δεν επιτρέπεται να διενεργούν εμπ   
δεν υπόκεινται στη φορολογία εταιριών  Τα γραφεία αντιπροσωπείας π    

             
          

    

               



6.2.4 Παρακρατούμενοι φόροι 

Ορισμένα είδη εισοδήματος που προκύπτουν στη Βουλγαρία και μεταβιβάζονται    
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποκτηθ    
εγκατάστασης στη χώρα. Τα είδη εισοδήματος που υπόκεινται σε παρακρά    
καθορίζονται από το Νόμο Φορολογίας του Εισοδήματος Εταιριών είναι: 

• Κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από πώληση ακίνητης περιουσίας.   
αυτή το φορολογήσιμο ποσό για τον υπολογισμό του παρακρατούμεν     
θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης της ακίνητης περιουσίας και τ   
αξίας της ακίνητης περιουσίας, 

• Μερίσματα. Στην περίπτωση αυτή το φορολογήσιμο ποσό είναι το ακαθ    
μερισμάτων, 

• Έσοδα από ρευστοποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή το φορολογήσιμ     
διαφορά της τιμής ρευστοποίησης των μετοχών από την αντικειμενική του   

• Τόκοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από συμφωνί    
φορολογήσιμο ποσό καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή των επιτοκίων, 

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το φορολογήσιμο ποσό είνα    
εισόδημα που προκύπτει από τα δικαιώματα, 

• Αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών. Το φορολογήσιμο ποσό είναι το ακαθά    
εισοδήματος, 

• Ενοίκια. Το φορολογήσιμο ποσό είναι το ακαθάριστο ποσό του εισοδήματ  
• Αμοιβές για leasing, factoring, franchising. 

Ο συντελεστής φορολόγησης για αυτά τα εισοδήματα είναι 10% εκτός από την   
μερισμάτων που είναι 7%. Το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου μπορεί να ε    
σε περίπτωση που εφαρμόζεται κάποια συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολ  

6.2.5 Φορολογικές δηλώσεις 

Το ετήσιο κέρδος πρέπει να δηλώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου του επ    
ετήσιος ισολογισμός και οι ετήσιοι λογαριασμοί κερδών και ζημιών των εταιριών με   
καθώς και ορισμένων εγχώριων εταιριών που πληρούν ορισμένα κριτήρια (αριθμ   
νομική μορφή κτλ) πιστοποιούνται από εξουσιοδοτημένο λογιστή και υποβάλλο    
γραφείο της Εθνικής Υπηρεσίας Εισοδήματος του τόπου εγκατάστασης του νομ   
μαζί με τη φορολογική δήλωση. 

6.2.6 Ειδικά φορολογικά κίνητρα 

6.2.6.1   Περιοχές με υψηλή ανεργία 
Οι εταιρείες που επενδύουν σε περιοχές με δείκτη ανεργίας 50% ή 35% πάνω από το μ    

               
           
             

             

               



6.2.6.2   Φορολογική απαλλαγή για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της μ  
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης που επενδύουν στους δήμους με ανεργία 35%     
όρο της χώρας έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το φόρο εταιρικο     
παρακάτω όρους: 

• Η μεταποιητική δραστηριότητα πραγματοποιείται μόνο σε υψηλές π   
• Ο φορολογούμενος δεν πρέπει να έχει φορολογικές και ασφαλιστικ   

6.3   Έμμεση φορολογία 

6.3.1  ΦΠΑ 

Ο ισχύον νόμος φόρου προστιθέμενης αξίας (νόμος ΦΠΑ) τέθηκε σε ισχύ με τ     
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό ΦΠΑ είναι 20%. 

6.3.1.1 Εγγραφή 
Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό), που έ    
εργασιών που υπερβαίνει τα BGN 50.000, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων    
να υποβάλει ΦΠΑ σύμφωνα με το νόμο. 
Σύμφωνα με το Νόμο ΦΠΑ, αλλοδαπά πρόσωπα υπόκεινται σε υποχρεω     
ανεξάρτητα από: 

• Αν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Βουλγαρία 
• Αν οι δραστηριότητές τους διεξάγονται μέσω γραφείου στη Βουλγα  

Η ομαδική ή τμηματική εγγραφή δεν επιτρέπεται. Κατά συνέπεια, μία     
θυγατρική εταιρείας και η μητρική της δεν μπορούν να εγγραφούν ως μία    
σκοπούς ΦΠΑ. 

6.3.1.2 Δηλώσεις ΦΠΑ 
Οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώνουν μηνιαίες και ετήσιες δηλώσε      
πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 14 ημερών από το τέλος κάθε φορολογικ    
απόδοση ΦΠΑ, καθώς και οι επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος, μπορούν να    
βουλγαρικό νόμισμα, και σε διάστημα 14 ημερών από το τέλος της φορολο   

6.3.1.3 Επιστροφή ΦΠΑ 
Η επιστροφή ΦΠΑ καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής, καθώς επ      
υπόλοιπες υποχρεώσεις προς το κράτος. Η αντιστάθμιση πραγματοποιείτ      
από την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η επιστροφή. Στην περίπτωσ      
αυτό εκκρεμεί ακόμη επιστροφή ΦΠΑ, η επιστροφή πρέπει να αποδοθεί μέσ     
Οι εξαγωγείς δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ σε διάστημα 45 ημερών, εά     
υποχρεώσεις προς το κράτος. Τα πρόσωπα των οποίων ο κύκλος εργασ     
προμήθειες υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών προμηθειών τους     

 

   
             

             

               



συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεω    
με τη συναλλαγή. Η φορολογική βάση περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες μεταφορά   
καθώς και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την προμήθεια, με την προϋπόθεση   
τον πελάτη. 
Η φορολογική βάση για συναλλαγές μεταξύ σχετιζομένων προσώπων είναι τουλάχ    
αξία των αγαθών ή υπηρεσιών. 
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει επίσης τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον εργ    
εγγεγραμμένος) στους εργαζομένους (απολαβές σε είδος). 
Η φορολογική βάση για εισαγωγές περιλαμβάνει την τελωνειακή αξία, τους τελωνειακ    
τους φόρους κατανάλωσης (εάν υπάρχουν) που επιβάλλονται επί των εισαγομένων  
Η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τον τόπο παράδο    
και υπηρεσιών. 

6.3.1.5 Εξαιρέσεις από ΦΠΑ 
Υπάρχουν τρία είδη απαλλασσόμενων προμηθειών: 
• Προμήθειες οι οποίες παρέχονται έξω από την επικράτεια της Βουλγαρίας, 
• Προμήθειες αγαθών στις τελωνειακές αποθήκες στα πλαίσια των αντίστοιχων  

διαδικασιών, 
• Προμήθειες που απαλλάσσονται λόγω του αντικειμένου τους όπως: 

μεταφορά ιδιοκτησίας και κατοχύρωση περιορισμένων δικαιωμάτων ιδ   
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφαλιστικές υπηρεσίες, 
ενοικίαση κτιρίων και τμημάτων τους με την προϋπόθεση ότι ενοικιάζο    
κατοικίας, 
μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μιας εταιρείας κατά τη διαδικασία της ιδιω  
παροχή νομικών συμβουλών από εξουσιοδοτημένους νομικούς, 
δωρεές προς όφελος φιλανθρωπικών οργανώσεων, 
συνεισφορά σε είδος στο κεφάλαιο μιας εταιρείας ή συνεισφορά ως μ   
συνεταιρισμό, 
υπηρεσίες επεξεργασίας αγροτικών εκτάσεων που παρέχονται από σ  
μέσω δικού τους εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι η γη ανήκει στ    
συνεταιρισμού, 
προμήθεια δημητριακών ως ενοίκιο σε είδος για χρήση γης κ.ά. 

6.3.1.6 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
Σύμφωνα με το νόμο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠΑ με μηδ   
Οι εξαγωγικές προμήθειες σε τελωνειακές αποθήκες δεν θεωρούνται ως εξαγωγές. Η   
ορίζεται ως η μεταφορά μεταξύ δύο σημείων στο εξωτερικό, ανεξάρτητα εάν τμήμ    
διέρχεται από τη Βουλγαρία. Η μεταφορά μεταξύ των ζωνών ελευθέρου εμπορίο     
ελεύθερης αποθήκευσης στην επικράτεια της Βουλγαρίας θεωρείται διεθνής μεταφορ    
των εισαγομένων αγαθών τα οποία επανεξάγονται, φορολογείται επίσης με μηδενικ   

   
           

          
    

             
  

               



6.3.2   Φόρος κατανάλωσης 
Από το φόρο κατανάλωσης απαλλάσσονται τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσ  
• Αγαθά που εξάγονται 
• Αγαθά και υπηρεσίες που υπόκεινται σε συναλλαγές που διεξάγονται σ    

εμπορίου και ελεύθερης αποθήκευσης. 
• Αγαθά και υπηρεσίες για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί φόρος κατανάλ  
• Διεθνής αλληλογραφία. 
• Λοταρίες 
• Στοιχήματα σε αθλητικά γεγονότα 
• Πολύτιμα μέταλλα 
• Αρώματα και καλλυντικά σε συσκευασία aerosol 
• Ορισμένες μεταφορές μεταξύ εξουσιοδοτημένων παραγωγών οίνου κ.α  
Οι φόροι κατανάλωσης υπολογίζονται ως ποσοστό της τιμής πώλησης, ως π    
αξίας σε βουλγαρικό νόμισμα, ή ως συνδυασμός μεταξύ των δύο αυτών μεθ  

6.4 Κώδικες βιβλίων και στοιχείων 

Η τήρηση βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων καθορίζεται από τον Λ     
τέθηκε σε ισχύ το 2001 και τροποποιήθηκε για να εναρμονιστεί με την νομ    
Ένωσης. Οι τελευταίες τροποποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.2007, ημέρα    
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νόμος καθορίζει τις απαιτήσεις για τη λεπτομερή     
λογιστικών βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων, το περιεχόμενο, την εξα      
ισολογισμού των εταιρειών και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υ     
λογιστικών βιβλίων και στοιχείων (λογιστές και λογιστήρια). 

Τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται σε αυτό το νόμο είναι όσα   
Βουλγαρία και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: έμποροι, νομικά πρόσωπα     
αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρημ     
έχουν σε αυτή είτε την έδρα τους είτε γραφεία εμπορικών αντιπροσώπων. 

Τα βιβλία και τα στοιχεία πρέπει να είναι στη βουλγαρική γλώσσα και τα πο     
βουλγαρική νομισματική μονάδα (BGN). Λογιστικά έγγραφα μπορούν να εί      
ξένη ισοτιμία μόνο στην περίπτωση που αφορούν διαπραγματεύσεις με ετα     
κάθε περίπτωση λογιστικά έγγραφα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύον     
βουλγαρική γλώσσα. 

6.5 Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων 

Η μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων καθορίζεται α     
 έ θ   ύ  ά   ό  Νό  Π ί Ηλ    

           
              

  

           
             

               



έχει αποθηκευτεί σε μαγνητικό ή οπτικό μέσο (δισκέτα, CD-ROM, DVD) που να εγ    
ανάκτησή της, το έγγραφο που περιέχει αυτή την πληροφορία μπορεί να κατ    
προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η ακριβής σε όγκο και περιεχόμενο αναπαραγωγή τ    
κατάλληλο λογισμικό. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα πρέπει να διατηρούνται όπως και τα   
ανάλογα με τον τύπο τους για όσο καιρό απαιτεί ο νόμος. 

6.6 Τελωνειακοί Δασμοί σε σχέση με Ευρωπαϊκές και άλλες  
χώρες 

Από την ημέρα ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζ    
νομοθεσία που καθορίζει κοινές διαδικασίες και μέτρα δασμολόγησης για την εισαγ    
αγαθών. Η εθνική νομοθεσία σχετικά με τα τελωνεία αφορά σε περιπτώσεις ό    
κοινοτική οδηγία ή όπου η κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει στην εθνική να ορίσει   
μέτρα. Η λειτουργία των τελωνειακών αρχών στη Βουλγαρία είναι σε απόλυτη συμ    
κώδικα τελωνείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικ    
Ευρωπαϊκής Ένωσης η τελωνειακή επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είνα     
τελωνειακής επικράτειας των χωρών μελών της. Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορεύ    
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακινούνται μέσα σε αυτή χωρίς την επιβολή τελων    
άλλων χρεώσεων που έχουν την ισχύ τελωνειακών δασμών. Ο κώδικας καθορίζει ε    
για την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών από και προς τρίτες χώρες. 

Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται σε αγαθά που εισάγονται και εξάγονται από   
Ένωση καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμοι στην ιστοσε  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm. 

6.7 Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου 

Ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του εμπορίου σε διαβαλκανικό επίπεδο έχου    
έξι ζώνες ελεύθερου εμπορίου (duty-free zones) που εγκαθιδρύθηκαν στην Βουλγ     
αποτελούν ένα από τους βασικότερους μηχανισμούς σταθεροποίησης και ανάπτυξη    
οικονομίας. 
Παρατηρείται ότι το νομικό καθεστώς των ζωνών ελευθέρου εμπορίου στη Βουλ   
στην προσέλκυση ξένων επενδυτών και πελατών, στην προώθηση της ανταλλαγής    
επέκταση της συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι φορολογικές απαλλα     
ευνοϊκές διατάξεις των αντίστοιχων συναλλαγματικών και τελωνειακών καθεστώτω    
ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη    
επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων με τελικό σκοπό την αύξηση τ    
εξαγωγών. 
Οι ζώνες ελεύθερου εμπορίου είναι κατανεμημένες σε στρατηγικούς κόμβους που   
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-η απαλλαγή δασμών για τα προϊόντα που εισάγονται με σκοπό την παραγω     
επεξεργασία ή την επανεξαγωγή, 
-το χαμηλό εργατικό κόστος και γενικά το χαμηλό κόστος παραγωγής. 
-η χρήση μετατρέψιμου ξένου συναλλάγματος. 
-η άνευ περιορισμών μεταβίβαση των κερδών στο εξωτερικό. 
-η ύπαρξη διοικητικής υποδομής που απαλλάσσει τον ξένο επενδυτή από τη     
στις κεντρικές αρχές. 
-η ύπαρξη ενός σχετικά αναπτυγμένου σιδηροδρομικού δικτύου. 
Οι ελεύθερες ζώνες στη Βουλγαρία έχουν προσελκύσει αρκετούς ξένους επεν     
και τις ακόλουθες εταιρίες: Hyundai CO., Daewoo CO., ΚΙΑ Motors, Plexus    
Chemicals ltd., Group Schneider, RWE Entsorgung Osteuropa GmbH, ΟΤΤ    
ΒΙΝΟΙ Energie Systeme GmbH, etc. 

6.8 Νομοθετικό πλαίσιο ελεγκτικών αρχών 

Υπεύθυνη για τη συλλογή του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, του εταιρικο      
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τη διεξαγωγή ελέγχων και την επιβολή π    
τα παραπάνω είναι η Εθνική Υπηρεσία Εισοδήματος (National Revenue Agen      
τη λειτουργία της στις αρχές του 2006. Η υπηρεσία υπάγεται στο Υπο    
νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η Υπηρεσία είναι κυρίω       
Υπηρεσία Εισοδήματος που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσ     
2002 και υπέστη διάφορες τροποποιήσεις με τελευταία αυτή που δημοσιεύ     
Κυβερνήσεως το Δεκέμβριο του 2006. 

Η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον τελωνειακό έλεγχο και την    
εισαγωγής και διέλευσης εμπορευμάτων από, προς και μέσω της βουλγαρικ     
για την είσπραξη των τελωνειακών δασμών. Ο νόμος που καθορίζει τη δομή,    
της Τελωνειακής υπηρεσίας είναι ο Νόμος περί Τελωνείων που δημοσιεύτ     
Κυβερνήσεως το 1998 και από τότε υπέστη διάφορες τροποποιήσεις με τε     
που τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2006 και καθόριζαν το νομοθετικό πλαίσιο     
στην Ε.Ε. και το νομοθετικό πλαίσιο μετά από την ένταξη. Επιπρόσθετα το    
αφορά τα τελωνεία συμπληρώνεται από τις διατάξεις που αφορούν την εφ     
Τελωνείων. 
Το υπουργείο Οικονομικών πέρα από τους νόμους που ορίσουν τη δομή, ο    
των ελεγκτικών αρχών έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς των υπαλλήλω     

6.9 Φορολογική πολιτική και δεσμεύσεις 

    

              
             

           
          

               



6.9.2 Φόρος ατομικού εισοδήματος 

Για τη φορολογία ατομικού εισοδήματος προβλέπεται αύξηση του αφορολόγητου    
που χάνονται προβλέπεται να καλυφθούν από τη φορολογία που θα επιβληθεί σ   
μισθούς και τις συντάξεις. 

6.9.3 Φόρος προστιθέμενης αξίας 

Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας δεν προβλέπεται να αλλάξει. 

6.9.4 Φόρος κατανάλωσης 

Στα πλαίσια εναρμόνισης με τα ποσοστά φόρων κατανάλωσης στην Ευρωπαϊ    
πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί οι εξής αλλαγές 

• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στη μολυβδούχο βενζίνη: από BGN 670 α     
BGN 830 ανά 1000 λίτρα, 

• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη: από BGN 530 αν     
BGN585 ανά 1000 λίτρα, 

• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο αερίου: από BGN 430 αν     
BGN 485 ανά1000 λίτρα, 

• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην κηροζίνη: από BGN 430 ανά 1000 λ     
ανά1000 λίτρα. 

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει αναλάβει την υποχρέωση να εισαγάγει το φόρο   
στα παρακάτω: 

• στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς λόγους - B     
kWh, 

• στον άνθρακα που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς λόγους - BGN 0,30    
• στον άνθρακα που χρησιμοποιείται από τις οικογένειες - BGN 0,15 ανά 1 G  
• στο κοκ που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς λόγους - BGN 0,30 ανά 1  
• στο κοκ που χρησιμοποιείται από τις οικογένειες - BGN 0,15 ανά 1 GJ, 

Το 2008, προβλέπεται η αύξηση των ακόλουθων φόρων κατανάλωσης: 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη: από BGN 585 αν     

BGN635 ανά 1000 λίτρα, 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο αερίου: από BGN 485 αν     

BGN 535 ανά 1000 λίτρα, 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην κηροζίνη: από BGN 485 ανά 1000 λ     

ανά 1000 λίτρα, 
                

               
           

             
             

      

               



• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο κοκ που χρησιμοποιείται για   
- από BGN 0,30 ανά 1GJ σε BGN 0,40 ανά 1 GJ, 

• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο κοκ που χρησιμοποιείται από τ      
0,15 ανά 1 GJ. 

Το 2009, προβλέπεται η αύξηση των ακόλουθων φόρων κατανάλωσης: 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη: από BGN      

BGN660 ανά 1000 λίτρα, 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο αερίου: από BGN      

BGN 565 ανά 1000 λίτρα, 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην κηροζίνη: από BGN 535 ανά      

ανά 1000 λίτρα, 
• Αύξηση του  φόρου  κατανάλωσης στην ηλεκτρική  ενέργεια  που χ   

βιομηχανικούς λόγους - από BGN 0.0012 ανά 1 kWh σε BGN 0.00     
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στον άνθρακα που χρησιμοποιε    

λόγους - από BGN 0,40 ανά 1GJ σε BGN 0,50 ανά 1 GJ, 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στον άνθρακα που χρησιμοποιε     

- από BGN 0,20 ανά 1 GJ, 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο κοκ που χρησιμοποιείται για   

- από BGN 0,40 ανά 1GJ σε BGN 0,50 ανά 1 GJ, 
• Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο κοκ που χρησιμοποιείται από τ      

0,20 ανά 1 GJ, 

7 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

7.1   Έλεγχος Συναλλάγματος 

Από την 1η Ιουλίου 1997, ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Νο   
καταργήθηκαν οι περιορισμοί στο εμπόριο συναλλάγματος στο εσωτερικό     
τράπεζες μπορούν να πωλούν σκληρό νόμισμα σε φυσικά και νομικά πρόσωπ     
το εθνικό νόμισμα (λεβ) είναι μετατρέψιμο στο εσωτερικό. 

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ρυθμίζονται σε καθημερινή βάση από την Εθνική    
Όλα τα αλλοδαπά ή ημεδαπά πρόσωπα μπορούν να κατέχουν απεριόριστο    
οποιοδήποτε νόμισμα και σε οποιαδήποτε τράπεζα της Βουλγαρίας. Δεν υπ    
επαναπατρισμό των κερδών, κεφαλαίων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη     
σχετίζονται με ξένες επενδύσεις. 

               
             
            

  
     
          

               



• Εισαγωγή / εξαγωγή εγχώριου και ξένου νομίσματος σε μετρητά, 
• Συλλογή και τήρηση στατιστικών πληροφοριών για το ισοζύγιο πληρωμών, 
• Έλεγχο του συναλλάγματος. 

Από την 1/1/2007 τέθηκαν σε ισχύ τροποποιήσεις του νόμου που τον εναρ    
ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο νόμος ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
• Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) μπορούν να εισάγουν απεριό   

σε λεβ ή σε ξένο νόμισμα σε μετρητά. Η εισαγωγή πρέπει να δηλώνεται σ    
περίπτωση που το ποσό ξεπερνάει τα BGN 5.000, 

• Όσον αφορά στην εξαγωγή, σε μετρητά, εγχώριου ή ξένου νομίσματος, ισχύ    
φυσικά πρόσωπα μπορούν να εξάγουν λέβα ή ξένο νόμισμα με τις ακόλουθες π  

Για ποσά μέχρι 5.000 ή το ισοδύναμό τους σε ξένο νόμισμα δεν απαιτ    
τελωνείο, ενώ για ποσά από 5.001 μέχρι 20.000 απαιτείται δήλωση του   
καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες αποκτήθηκαν τα χρήματα     
υπερβαίνουν τα 20.000 λέβα ή το ισοδύναμό τους σε ξένο νόμισμα, α   
στην περίπτωση που το ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό που είχε προηγ   
και δηλωθεί. 

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, απαιτείται άδεια από την Εθνική Τράπεζα· της Βουλ  

7.2 Εθνικός Σχεδιασμός για την εισαγωγή του Ευρώ 

Ο αρχικός σχεδιασμός για τη Βουλγαρία ήταν να εισέλθει στο Μηχανισμό Συναλλαγ   
μέχρι το καλοκαίρι 2007. Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε λόγω του υψηλού πλη    
ελλειμματικού ισοζυγίου πληρωμών. Ο νέος στόχος είναι η ένταξη στο Μηχανισμό  
Ισοτιμιών μέσα στο 2008. Η χώρα έχει εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια γι     
Οικονομική και Νομισματική Ένωση και ο βασικός στόχος είναι η υιοθέτηση του Ευ    
Ο στόχος αυτός όμως μπορεί και να μην επιτευχθεί όσο η χώρα δεν πληροί τα κρ     
μέλος του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. 

7.3 Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας 

Ο νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας δη   
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Ιούνιο του 1997. Ο νόμος υπέστη πολλές τροποπο    
αυτή του 2007 που ορίζει ότι η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας εξαιρείται από την   
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7.3.1 Διοίκηση 

Η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλι      
Υποδιοικητές. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη: το Διοικητή     
και τρία άλλα μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μ    
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο πολίτες με αποδεδ    
προεξέχοντα προσόντα στα οικονομικά, τις χρηματοδοτήσεις και τις τραπεζι   

Ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας εκλέγεται από τη Βουλ   
Η Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση διορίζει και τους υποδιοικητές κατόπιν υπ     
υπόλοιπα τρία μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημ     
θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι έτη. Η Εθνική Τ    
υποβάλλει δύο φορές το χρόνο αναφορά στην Εθνοσυνέλευση σχετικά με    
Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τρία τμήματα: το Τμήμα Έκδοσης, το Τραπεζ      
Τραπεζικής Εποπτείας. 

7.3.2 Αρμοδιότητες της Εθνικής Τράπεζας 

Η βασική λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας είναι να διασφαλίζει τη διατήρησ     
εθνικού νομίσματος, μέσω της εφαρμογής νομισματικής και πιστωτικής πολ     
στην εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός ικανοποιητικού μηχανισμού πληρωμώ  

Η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την αρ     
ελεύθερης αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί μια αποδοτική κα     
την ημερομηνία της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρ     
Τράπεζα της Βουλγαρίας οφείλει να υποστηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτι    
Ένωσης με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της. 

Επίσης, ρυθμίζει και εποπτεύει τη δραστηριότητα των υπόλοιπων τραπεζικών ιδ    
εθνική τράπεζα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδώσει τραπεζογραμμάτ    

7.4    Εμπορικές Τράπεζες 

Ο Νόμος που αφορά στη δραστηριότητα των εμπορικών τραπεζών στη Β    
Ιούνιο του 1997. Τα κύρια σημεία της νομοθεσίας είναι τα ακόλουθα: 

• Οι τράπεζες ιδρύονται με τη μορφή Ανωνύμων Εταιρειών και ισχύο      
του Εμπορικού κώδικα για Ανώνυμες Εταιρείες. Για τη διενέργεια τρ   
απαιτείται άδεια από την Κεντρική Τράπεζα. Η άδεια παρέχεται ή     
μήνες από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

 Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο για τη σύσταση της τράπε      
     

              
             

               
        

               



• Το συνολικό ποσό της επένδυσης της τράπεζας σε ακίνητα και άλλα υλικά π    
πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ιδίων κεφαλαίων της. 

• Οι τράπεζες υποβάλλουν την Κεντρική Τράπεζα αναφορές σχετικά με τη χρ  
τους κατάσταση, 

• Η Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τις δραστηριότητες των εμπορικών τραπεζώ     
δραστηριότητες των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στη χώρα. 

Σήμερα στη Βουλγαρία λειτουργούν 30 τράπεζες. 25 από αυτές είναι εμπορικές τράπεζ     
και 5 είναι υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Οι διεθνείς εμπορικές τράπεζες που δρ  
στη Βουλγαρία είναι οι παρακάτω: 

• "Bulgarian Post Bank" AD 
• "Bulgarian American Credit Bank" AD 
• "UniCredit Bulbank" AD 
• "Commercial Bank Allianz Bulgaria" AD 
• "Central Cooperative Bank" AD 
• "Emporiki Bank - Bugaria" EAD 
• "Corporate Commercial Bank" AD 
• "D Commerce Bank" AD 
• "DSK Bank" EAD 
• "Economic and Investment Bank" AD (EIBANK) 
• "Encouragement Bank" AD 
• "Piraeus Bank Bulgaria" AD 
• "International Asset Bank" AD 
• "First Investment Bank" AD 
• "Municipal Bank" AD, Sofa 
• CB "Investbank" AD 
• "ProCredit Bank (Bulgaria)" AD 
• "Raiffeisenbank (Bulgaria)" EAD 
• "DZI Bank" AD 
• "Societe Generale Expressbank" AD 
• Private Enterpeneurial Bank "Texim" AD, Sofa 
• "United Bulgarian Bank" AD 
• CB "MKB Unionbank" AD 
• "Tokuda Bank" AD 
• "NLB West-East Bank" AD 

Τράπεζες με υποκαταστήματα στη Βουλγαρία είναι οι παρακάτω: 
• "BNP-Paribas S.A - Sofa Branch" 
• "Alpha Bank - Sofa Branch" 
• "Citibank N. A. - Sofa Branch" 
• "T.C. Ziraat Bankasi - Sofa Branch" 
       

             
            

              
              

               



 
Εικόνα 12. Καταθέσεις στη Βουλγαρία σε εκατομμύρια Ευρώ (Πηγή: Bulgaria I   
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

 
Εικόνα 13. Ενεργητικό και καθαρά κέρδη του τραπεζικού συστήματος (Πηγή: B    
2007, Invest Bulgaria Agency, Μάιος 2007) 

 

Άλλη 
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   3,3%          I  \\.                  I   14,7% 
Piraeus Bank \^^  3,8%                V          /  

Post Bank \/ 7,0%              
\__ /       \ / UBB 

  7,7% Ralffelsen Bank 
 9,8 % 
Εικόνα 14. Κατανομή ενεργητικού ανά τράπεζα (Πηγή: Bulgaria Investment Gu     
Agency, Μάιος 2007) 

7.5   Χρηματιστήριο 

                
            

            
            
                

 

               



7.5.1 Αρχές και αποστολή 

Το Χρηματιστήριο της Σόφιας είναι ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο BGN 5.867.86    
Δημόσιο ελέγχει 44% του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των μετόχων ανήκει σε ν    
πρόσωπα. Δύο τρίτα από αυτά είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Το χρηματιστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 
• Εγγυάται στα μέλη του και στους πελάτες τους ίσους όρους συμμετοχής στη δ   

εμπορικών συναλλαγών, 
• Εγγυάται στα μέλη του και στους πελάτες τους ίση πρόσβαση στις πληροφορ   
• Εφαρμόζει ενιαίους κανόνες και κανονισμούς για τις εμπορικές συναλλαγές, 
• Εγγυάται το μη αναστρέψιμο των χρηματιστηριακών συναλλαγών, 
• Εγγυάται στα μέλη του και στους πελάτες τους πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη δ   

τιμών, 
• Εγγυάται στα μέλη του και στους πελάτες τους την άμεση κοινοποίηση και διά   

αποτελεσμάτων εμπορικών συναλλαγών. 

7.5.2 Διοίκηση 

Το όργανο για τη λήψη αποφάσεων είναι το Συμβούλιο των μετόχων του Χρη   
διοίκηση ασκεί το Συμβούλιο Διευθυντών που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση   

7.5.3 Δομή του Χρηματιστηρίου 

Το Χρηματιστήριο διαιρείται στην επίσημη και ανεπίσημη αγορά. Η 
επίσημη αγορά χωρίζεται σε: 

• Αγορά μετοχών που χωρίζεται επίσης στα τμήματα: 
Τμήμα Α 
Τμήμα Β 

• Αγορά ομολόγων που χωρίζεται σε 
Τμήμα κρατικών τίτλων Τμήμα δημοτικών 
ομολόγων Τμήμα εταιρικών ομολόγων Η 
ανεπίσημη αγορά χωρίζεται σε 

• ανεπίσημη αγορά μετοχών που έχει τα τμήματα 
τμήμα Α και 
τμήμα Β 

• Ανεπίσημη αγορά ομολόγων 
• Ανεπίσημη αγορά άλλων άυλων τίτλων 

Το Χρηματιστήριο διαθέτει επίσης μια αγορά για την αρχική δημόσια διαπραγμά    
              

    

               



7.5.4 Διαπραγμάτευση μετοχών στην επίσημη αγορά 

7.5.4.1 Τμήμα  “Α”  
Για να καταχωρηθεί σε αυτό το τμήμα μια μετοχή πρέπει να βρίσκετα    
τουλάχιστον 1 (ένα) έτος στο τμήμα “Β” ή 2 (δύο) έτη στην ανεπίσημη αγορ      
κάποιες επιπλέον απαιτήσεις 

• Η επιχείρηση πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον πέντε κύκλους εργ  
• Τουλάχιστον 1.000 μέτοχοι είναι κύριοι των μετοχών αυτής της ετα  
• Τουλάχιστον 25% των μετοχών πρέπει να είναι στα χέρια των μετό   
• Η κεφαλαιοποίηση των μετοχών πρέπει να είναι τουλάχιστον BGN    

περισσότερο, 
• Ο μέσος μηνιαίος κύκλος εργασιών των μετοχών στους τελευταίου     

χρηματιστήριο δεν πρέπει να είναι μικρότερος από BGN 200.000, 
• Ο μέσος μηνιαίος όγκος συναλλαγών στους τελευταίους έξι μήνες     

μικρότερος από 20.000 μετοχές, 
• Ο μέσος μηνιαίος αριθμός συναλλαγών στους τελευταίους έξι μήνε      

μικρότερος από 200, 
• Η επιχείρηση πρέπει να έχει παρουσιάσει κέρδη κατά τη διάρκεια    

από τα τελευταία έτη. 

7.5.4.2 Τμήμα  “Β” 
Για να καταχωρηθεί σε αυτό το τμήμα μια μετοχή πρέπει να έχει τεθεί υπό διαπ   
ένα έτος στην ανεπίσημη αγορά, στα τμήματα Α ή Β και να καλύπτονται οι πα   

• Η επιχείρηση πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον πέντε κύκλους εργ  
• Τουλάχιστον 500 μέτοχοι είναι κύριοι των μετοχών αυτής της εταιρ  
• Τουλάχιστον 25% των μετοχών πρέπει να είναι στα χέρια των μετό   
• Η κεφαλαιοποίηση των μετοχών πρέπει να είναι τουλάχιστον BGN    

περισσότερο, 
• Ο μέσος μηνιαίος κύκλος εργασιών των μετοχών στους τελευταίου     

χρηματιστήριο δεν πρέπει να είναι μικρότερος από BGN 100.000, 
• Ο μέσος μηνιαίος όγκος συναλλαγών στους τελευταίους έξι μήνες     

μικρότερος από 10.000 μετοχές, 
• Ο μέσος μηνιαίος αριθμός συναλλαγών στους τελευταίους έξι μήνε      

μικρότερος από 200, 
• Η επιχείρηση πρέπει να έχει παρουσιάσει κέρδη κατά τη διάρκεια    

από τα τελευταία έτη. 

7.5.5 Διαπραγμάτευση μετοχών στην ανεπίσημη αγορά 

Οι μετοχές εισέρχονται στην ανεπίσημη αγορά για διαπραγμάτευση αν κα    
 

       
           
            
               

 

               



7.5.6 Συναλλαγές 

Το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας εγγυάται στα μέλη του και τους πελάτες τους τ    
στο σύστημα συναλλαγών. Οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν είτε στο χώρο του Χρ   
με απομακρυσμένη πρόσβαση. Το σύστημα συναλλαγών είναι ηλεκτρονικό και   
εντολές (order driven). Μια τροποποιημένη έκδοση του συστήματος RTS (πο    
NASDAQ) υλοποιήθηκε το 2000. Προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες πλήρη   
αφορά τη διαμόρφωση τιμών, προωθεί τη ρευστοποίηση και εγγυάται την αποφ    
εκτέλεση των εντολών. 

Οι ώρες συναλλαγών είναι: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 9:30πμ μέχρι 1:00μμ για  
συναλλαγές στην επίσημη και ανεπίσημη αγορά και από 1:00μμ μέχρι 2:00μμ για ομ   
προσυμφωνημένες συναλλαγές. Οι επενδυτικοί διαμεσολαβητές και οι χρηματιστές μ   
εισάγουν τις ε ν και πωλήσεων από Δ ε υ α  μέχρι       ασκευή από τις    
4:00μμ. 

542 765.56    
Κεφαλαιοπο  
 

Ιούλιος 19 1 
211 012 268.18 

 

Ιανουάριος 2000 
Ιανουάριος 2001 
Ιανουάριος 2002 
Ιανουάριος 2003 
Ιανουάριος 2004 
Ιανουάριος 2005 1 

3 
 

256 366 829.12 

273 234 825.29 

228 162 046.06 

266 325 525.00 

951 334 816.80 
23 563 532.94       1 720 834 411.72 

 

Ιανουάριος 2006 31 8 391 529 102 486 579.47        2 251 186 942.43 
 

Ιανουάριος 2007 17 23 259 115        183 310 704.85       5 095 809 311.50 
 

Σεπτέμβριος 2007 19 5 059 150 84 901 888.00       8 450 724 560.18 

Πίνακας 11. Στοιχεία επίσημης αγοράς, ποσά σε BGN (Πηγή: Ιστοσελίδα Χρηματιστηρ   
www.bse-sofia.bg, Οκτώβριος 2007) 
 

 Αριθμός 
διαπραγματεύσιμων 
μετοχών 

Όγκος συναλλαγών Κύκλος 
εργασιών Κεφαλαιοποίηση 

αγοράς 

Ιούλιος 1999 849  347 606 2 350 038.27 0.00 
      
 472  631 817 2 533 3 0.00 
      

νουάριος 1999 849  347 606 2 350 038.27 0.00 
Ιανουάριος 2000 828  179 252 3 086 107.35 0.00 
Ιανουάριος 2001 472  631 817 2 533 397.12 0.00 
Ιανουάριος 2002 357  609 510 1 587 721.03 928 961 953.55 
Ιανουάριος 2003 324  661 502 3 038 924.29 1 153 867 900.15 

Σεπτέμβριος 2004 303  2 797 187 12 461 871.40 1 698 037 502.49 

Πίνακας 12. Στοιχεία   α ν ε 20 π 0ίσημης αγορά2 ς 9,8 ποσά σε BGN (Πηγή4: Ι 81 σ 0 τ 90 ο .5 σ 8 ελίδ6 α 59 8 Χ 8 ρ 83 η 49     
       

           

   
            

1999 
30 235 480 

Αριθμός 
διαπραγματεύσιμων    

Όγκος Κύκλος 
 συναλλαγών αγοράς 

2 

 __  
 __  

23 5 1 
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http://www.bse-sofia.bg/
http://www.bsg~sona.bq/


  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

8.1      Κυβερνητική πολιτική στον τομέα των τηλεπικοινωνιώ    
πληροφορικής 

Η κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής και τις τη   
από το υπουργικό Συμβούλιο που έχει ως κύριο όργανο την Κρατική   
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Διο   
είναι υπεύθυνο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το Συμβούλιο Συντον     
Πληροφορίας είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της προόδου στις τε   
και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Το νομικό πλαίσιο για τον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικ    
καθορίστηκε από την πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμ    
οργανισμό εμπορίου. 

Η Βουλγαρία έχει αφαιρέσει σημαντικά εμπόδια δασμολογίων στα προϊόντα τε   
Για την εξαγωγή του λογισμικού ισχύει μηδενικό ποσοστό ΦΠΑ. Το γεγονό      
δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένη και δεν απαιτεί χορήγηση αδειών ή εγγρα      
δυναμική ανάπτυξη τον χώρο των φορέων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου κ      
τιμών. Καθεστώς χορήγησης αδειών παρέχεται μόνο στους παραγωγούς ο     
αναπαράγουν αντικείμενα που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματ   
του λογισμικού). 

Η υιοθέτηση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για τις εφαρμογές των τεχ   
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι μεγάλης    
οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας. Ο νόμος για τα ηλεκτρονικά έγγρα     
υπογραφές που ψηφίστηκε το 2001 ακολουθεί την κοινοτική οδηγία για τα    
τις ψηφιακές υπογραφές. Ο νόμος προβλέπει την εφαρμογή των ψηφιακώ     
στον τομέα των ιδιωτικών υποχρεώσεων και των συμβάσεων, αλλά και στο    

Το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την Κοινωνία της πληροφ    
συμπληρώνεται από μερικούς άλλους πρόσφατα εγκριμένους νόμους. Ο    
δημόσιες πληροφορίες που εφαρμόστηκε από το 2003, εκθέτει την α     
απεριόριστης πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες, διευκρινίζοντας τι     
πληροφορίες καθώς επίσης και τις αρμόδιες αρχές για την παροχή      
προστασία των προσωπικών δεδομένων, που εφαρμόστηκε από το 20     
πλαίσιο για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη μετάδοση ευαίσθητων πληρ  

Με τις τροποποιήσεις στον εγκληματικό κώδικα, που υιοθετήθηκαν το    
           

           
    

            
              

           

               



8.2 Επιχειρησιακά προγράμματα 

Επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορικής είναι τα παρ  
• Τ-centers: είναι ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και τ   

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme), το ο    
δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων τηλεπικοινωνιακών κέντρων που θα π   
στο ευρύτερο πιθανό φάσμα χρηστών στις μικρές ή οικονομικά υπανάπτυκτες    
Βουλγαρία, τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα θεωρούνται στρατηγικό πρόγραμμα κα    
στη διάδοση των νέων τεχνολογιών και θα εξοικειώσει τους πολίτες σε νέους τρόπ   
με τις κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα με την καθιέρωση των τηλεπικοινω   
ισχυρότερα κέντρα υψηλής τεχνολογίας θα δημιουργηθούν σε στρατηγικές θέσεις     
μεγάλες πόλεις - αερολιμένες, κέντρα διαλέξεων, και άλλες. Αυτά τα κέντρα θα   
συνεργασία με τις επιχειρήσεις για να επιδείξουν τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες στ    
τις εφαρμογές υπολογιστών και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τους επιχ    
πολίτες που απαιτούν τις πιο προηγμένες υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η πρό    
ιδιωτικά δίκτυα (Virtual Private Networks), τις ευρυζωνικές επικοινωνίες, την τη   
πρόσβαση σε ειδικούς πόρους του Διαδικτύου, τις τραπεζικές εργασίες μέσω Δι   
banking), κ.λπ. 

• Το πρόγραμμα PHARE είναι ένα από τα τρία όργανα προένταξης που χρηματο    
Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουν τις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Αν   
στις προετοιμασίες τους για να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω    
προγράμματος PHARE πραγματοποιήθηκε σημαντική βελτίωση στους δείκτες π    
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

• Το πρόγραμμα FOSS που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνω    
στοχεύει στην υποστήριξη κυβερνητικών πρωτοβουλιών για ηλεκτρονικές υπηρ   
στο ανοικτό/ ελεύθερο λογισμικό. 

8.3 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίε  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί ένα θέμα υψηλής προτεραιότητας για τ    
ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται ως βασικός παράγοντας για τη μετάβαση απ    
κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας, γεγονός που πιστεύεται ότι θα αυξήσει την  
της βουλγαρικής οικονομίας και θα βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα. Για το σκοπό α    
κυβέρνηση έχει προβεί στις ακόλουθες κινήσεις: 
• Δημιουργία των κατάλληλων διοικητικών συνθηκών με τη δημιουργία του Υπο   

Διοίκησης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
• Εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων: Ο προϋπολογισμός του 2006    

εκατομμύρια για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
• Βελτίωση των προσόντων και κατάρτιση των δημόσιων υπαλλήλων σ   

διακυβέρνηση και τις τεχνολογίες πληροφοριών. Το υπουργείο ήδη έχει αναπτύ   
για τη μαζική κατάρτιση των δημόσιων υπαλλήλων στην ηλεκτρονική διακ    

           
 

            
    

           

               



Προκειμένου να μετρήσει την πρόοδο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η Ευρ     
βασικές υπηρεσίες (12 για τους πολίτες και 8 για επιχειρήσεις) και όρισε και      
η μέτρηση της προόδου. 

Οι 12 υπηρεσίες για τους πολίτες είναι οι ακόλουθες: 
1. Δήλωση φόρου εισοδήματος, 
2. Αναζήτηση εργασίας από τα γραφεία εργασίας, 
3. Πληρωμή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
4. Έκδοση προσωπικών εγγράφων (ταυτότητα, άδεια οδήγησης), 
5. Δήλωση αυτοκινήτων, 
6. Αίτηση για οικοδομική άδεια, 
7. Δήλωση στην αστυνομία (δήλωση κλοπής), 
8. Εξυπηρέτηση σε δημόσιες βιβλιοθήκες, 
9. Αίτηση για πιστοποιητικό (γέννηση, γάμος) και παράδοση, 
10. Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
11. Δημοσιοποίηση αλλαγή της διεύθυνσης, 
12. Υπηρεσίες σχετικές με την υγεία (π.χ. ραντεβού για τα νοσοκομεία). 

Για κάθε υπηρεσία, υπάρχουν τέσσερα στάδια ωρίμανσης. 
• Στάδιο 1 - πληροφορίες: on-line πληροφορίες για τις δημόσιες υπηρ  
• Στάδιο 2 - αλληλεπίδραση: μεταφόρτωση (download) των φορμών  
• Στάδιο    3    -    διπλής    κατεύθυνσης    αλληλεπίδραση:    επεξερ          

συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης, 
• Στάδιο 4 - συναλλαγή: πλήρης χειρισμός. 

Το στάδιο ωρίμανσης κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες φαίνεται στον π   
 

Υπηρεσία Στάδιο Ωρίμανσης 
Δήλωση φόρου εισοδήματος 3 / 4 

Αναζητήσεις εργασίας από  τα γραφεία 

εργασίας 

2 / 3 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 2 / 4 
Προσωπικά έγγραφα 1 / 4 
Δήλωση αυτοκινήτων 1 / 4 
Αίτηση για οικοδομική άδεια 1 / 4 
Δήλωση στην αστυνομία 1 / 3 
Δημόσιες βιβλιοθήκες 1 / 3 

Αίτηση    για    πιστοποιητικό    (γέννηση, 

γάμος) και παράδοση 

1 / 3 

Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 1 / 4 
Δημοσιοποίηση αλλαγή της διεύθυνσης 2 / 3 
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Οι 8 υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
1. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους υπαλλήλους, 
2. Φόρος εταιριών: δήλωση, ανακοίνωση, 
3. Φ.Π.Α: δήλωση, ανακοίνωση, 
4. Εγγραφή μιας νέας επιχείρησης, 
5. Υποβολή των στοιχείων στις στατιστικές υπηρεσίες, 
6. Δήλωση τελωνείου, 
7. Σχετικές με το περιβάλλον άδειες, 
8. Δημόσια σύμβαση. 
Το στάδιο ωρίμανσης κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες φαίνεται στον παρακάτ   
 

Υπηρεσία                                                    Στάδιο ωρίμανσης 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους 

υπαλλήλους 
3 / 4 

Φόρος εταιριών: δήλωση, ανακοίνωση 3 / 4 
Φ.Π.Α: δήλωση, ανακοίνωση 3 / 4 
Εγγραφή μιας νέας επιχείρησης 1 / 4 
Υποβολή των στοιχείων στις στατιστικές 

υπηρεσίες 
2 / 3 

Δήλωση τελωνείου 2 / 4 
Σχετικές με το περιβάλλον άδειες 1 / 4 
Δημόσια σύμβαση 3 / 4 

Πίνακας 14. Δείκτες ωρίμανσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τις επ   
eGovernment Factsheets, eGovernment in Bulgaria v2.0, Ιστοσελίδα Παρατηρητηρίου   
Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση www.epractice.eu, Μάρτιος 2007 

8.4   Υποδομές 

8.4.1  Τηλεφωνικό δίκτυο 

Το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο καλύπτει το 85% του πληθυσμού. Το 2008 σχεδιάζετ    
του. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας παρέχει εθνική γεωγραφική κάλυψη σε π    
πληθυσμιακή κάλυψη σε ποσοστό 98%. 
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Εικόνα 15. Διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό (Πηγή: Bulgaria Investm    

     

   

                
               

              
            

               

http://www.epractice.eu/


ευρυζωνικό Διαδίκτυο με άλλα μέσα θα αρχίσουν να προσφέρουν ADSL σ     
31/12/2006 η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε 208 πόλεις και χωριά. Στην πόλη     
παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου έχουν κατασκευάσει τα δικά τους δίκτυα    
γρήγορο και φτηνό Διαδίκτυο διευκολύνοντας κάθε οικιακό χρήστη στην π     
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

8.5   Υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των Επικοινων    
Πληροφορικής στα συμμετέχοντα επιμελητήρια 

8.5.1   Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκ  
Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσα    
δομημένης καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων. 

8.5.1.1 Τηλεφωνικό δίκτυο 
Το τηλεφωνικό δίκτυο διαθέτει 72 θέσεις τηλεφώνων και αποτελείται από χάλ     
Το τηλεφωνικό δίκτυο καταλήγει σε τηλεφωνικό κέντρο Siemens Hipath το ο    
γραμμή τύπου ISDN PRI και υποστηρίζει 30 κανάλια. 

8.5.1.2 Δίκτυο δεδομένων 
Το δίκτυο δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα για 80 θέσεις εργασίας.     
αποτελείται από πολύτροπη οπτική ίνα 62.5/125μm και μικτονομείται σε τρ     
(Cisco Catalyst 3550-24-FX), προγραμματιζόμενα, των 24 θέσεων (ports)       
χρήση και τον προγραμματισμό των switch το δίκτυο χωρίζεται λογικά σε     
Area Network). 
Το δίκτυο δεδομένων υποστηρίζεται από πέντε Compaq servers με οπτικές    
Οι servers χρησιμοποιούνται ως domain controllers, mail server, web serve      
database server και application server για να υποστηρίξουν αντίστοιχα το    
2000 server και Windows 2003 server) , την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυ    
Server 2000), την ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Θ. (www.ebeth.gr) που βρίσκεται    
Ε.Β.Ε.Θ. και τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων (MS SQL Server 2000). 
Υπάρχει Cisco frewall (Cisco 515R) για να προστατεύεται το εσωτερικό δίκτυο α    
Η σύνδεση με το Internet επιτυγχάνεται με μισθωμένη γραμμή 256 Kbps. 
Στο τοπικό δίκτυο συνδέονται περισσότεροι από σαράντα πέντε (45) Η/      

εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του τοπικού δικτύου. 
Είναι σε εξέλιξη αναβάθμιση του data center του Επιμελητηρίου με την εγκα    
servers σε διάταξη cluster ώστε να επιτευχτεί υψηλή διαθεσιμότητα, σε συνδυ     
switches και Storage Area Network. Το SAN αποτελείται από Fiber Channe     
FC σκληρών δίσκων σε διάταξη RAID με συνολική χωρητικότητα άνω των 4    
SAN boot scenario εξασφαλίζοντας υψηλό χρόνο απόκρισης σε βλάβες ενώ     
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για την εκπαίδευση των μελών του στις νέες τεχνολογίες με αριθμό ηλεκτρονικών   
ασύρματο δίκτυο ΙΕΕΕ 802.11g. 

8.5.2  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevg  

Οι χώροι του επιμελητηρίου περιλαμβάνουν δύο γραφεία και μία αίθουσα συνεδριά  
Τηλεφωνική υποδομή 
Το επιμελητήριο διαθέτει δύο τηλεφωνικές γραμμές που   καταλήγουν και στα δύο   
επιμελητηρίου. Η μία τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται επίσης για την αποστολ     
Υποδομή πληροφορικών συστημάτων 
Το επιμελητήριο του Blagoevgrand διαθέτει 6 υπολογιστές, δύο εκτυπωτές και ένα  
Υπάρχουν πέντε χρήστες που αποτελούν και το προσωπικό του επιμελητηρίου. Το  
συνδέεται στο διαδίκτυο με μία γραμμή ADSL των 2 Mbps. 
Το επιμελητήριο επίσης συνδέεται με τον server του εμπορικού και βιομηχανικού  
της Βουλγαρίας για εργασίες που αφορούν το εμπορικό μητρώο και την διαχείριση   
εγγράφων της βάσης δεδομένων. 
Χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων καθώς και γ    
του εμπορικού μητρώου. Το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στους π    
υπολογιστές του επιμελητηρίου είναι WINDOWS XP ενώ υπάρχει και ένας υπολογ    
εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα WINDOWS ΜΕ. 

8.6   Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις επ  

8.6.1  Χρήση υπολογιστών στις επιχειρήσεις τα τελευταία χρ  

Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση της διείσδυσης των   
βουλγαρικές επιχειρήσεις. Η μέση αύξηση του αριθμού υπολογιστών στις επιχειρ    
Στη χρήση υπολογιστών η πιο σημαντική αύξηση παρατηρείται στις μικρές επιχειρ    
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, η χρήση του υπολογιστή γίνεται όλο   
απαραίτητη. Η διείσδυση της χρήσης υπολογιστών είναι μεγαλύτερη στις επιχειρήσ     

   

 
             

   

               



Η διείσδυση υπολογιστών στις βουλγαρικές επιχειρήσεις οδηγεί στην αύξηση    
που χρησιμοποιούν υπολογιστές. 21,2% των υπαλλήλων χρησιμοποίησαν   
μία φορά την εβδομάδα το 2006, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2004 ήταν  

Σχεδόν το ένα τρίτο των υπαλλήλων στις μικρές επιχειρήσεις (10 έως 49 υπάλλ    
τους υπολογιστές το 2006. Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών η χρήση υπο     
Στον κατασκευαστικό κλάδο η χρήση κυμαίνεται στο 88.1% ενώ στον κλάδ      
επισκευών είναι 36,9% 
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Εικόνα 17. Εργαζόμενοι που χρησιμοποίησαν υπολογιστή μια φορά την εβδομ       
(Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 

Με την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής    
επιχείρηση παρουσιάζεται αυξανόμενη ζήτηση καταρτισμένου προσωπικού     
τους τομείς. Οι ειδικές δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοιν    
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την υποστήριξη, τη συντήρησ      
αξιολόγηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

12,9% των επιχειρήσεων είχε δυσκολίες στην πρόσληψη του προσωπικού μ     
στις τεχνολογίες Πληροφορικής, που στο 43,5% των περιπτώσεων αφορούσ     
αμοιβής του ειδικού αυτού προσωπικού. Το μερίδιο των επιχειρήσεων που δ    
προβλήματα στην πρόσληψη του προσωπικού με τις δεξιότητες Πληροφορ     
66,0%. ... 

 

           
        

               



Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υπολογιστές έχουν ένα ευρύ φάσμα δικτύων   
Πληροφορικής και κάθε δεύτερη επιχείρηση είχε το δικό της τοπικό δίκτυο το 2006   
αύξηση στο μερίδιο των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση ενδοδικτυακής (intranet)   
σε δύο έτη). Μια αύξηση παρουσιάζεται και στη χρήση των ασύρματων τοπικών δ    
δύο έτη). Η επέκταση του ενδοδικτύου που επιτρέπει τη περιορισμένη πρόσβαση   
χρηστών στο δίκτυο αλλιώς αποκαλούμενο extranet είναι πολύ συχνή στα δίκτυα υ   
μεγαλύτερων επιχειρήσεων (15,6%). 
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Εικόνα 19. Χρήση δικτύων υπολογιστών στις επιχειρήσεις (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό  
Ινστιτούτο, 2006) 

Ο βαθμός αντικατάστασης του παραδοσιακού ταχυδρομικού ταχυδρομείου με το   
τρόπους επικοινωνίας (Διαδίκτυο, ενδοδίκτυο, extranet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)   
ερευνήθηκε για πρώτη φορά το 2006. Είναι σαφής η τάση της αντικατάστασης το   
ταχυδρομείου με τα ηλεκτρονικά μέσα, και 29,6% των επιχειρήσεων έχουν επισημ     
μέσο χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Περίπου    
μεγάλων επιχειρήσεων έχει αντικαταστήσει τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρ    
εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. 
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8.6.2   Χρήση Διαδικτύου στις επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται για τα κράτη μέλη από την    
επιχειρήσεων στην Κοινότητα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στις πρώ     
σκανδιναβικές χώρες Ισλανδία(99%), Φινλανδία (99%) και Δανία (98%). Τα σ     
δείχνουν ότι 84,3% από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υπολογιστές     
στο Διαδίκτυο, παρουσιάζοντας μια αύξηση 10,3% σε σχέση με το 2004. Σε    
περισσότερους από 250 υπαλλήλους παρατηρείται χρήση του Διαδικτύου σ    
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Εικόνα 21. Ποσοστά επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (Πηγή: Β   
Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 

Για το 2006 δημοφιλέστερη είναι η ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο με π     
51,0%. 
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Εικόνα 22  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά τύπο (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στα    
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Εικόνα 23. Λόγοι χρήσης του Διαδικτύου (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτ   

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Βουλγαρία είναι ένα στοιχείο της μετάβασης από   
κοινωνία των πληροφοριών και είναι ένα μέσο για την επιτάχυνση της διαδικασία    
ολοκλήρωσης. Επιτρέπει την επέκταση των δυνατοτήτων των πολιτών και των επ    
συμμετοχή σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Από τις επιχειρήσεις με πρόσβα    
61,4% είχαν χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες το 2006. 
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Εικόνα 24. Ηλεκτρονικές συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες (Πηγή: Βουλγαρικό Ε   
Ινστιτούτο, 2006) 

Από τις επιχειρήσεις με πρόσβαση στο Διαδίκτυο το 43,8% έχει στην κατοχή του Δ   
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Εικόνα 25. Ποσοστά επιχειρήσεων με δικό τους διαδικτυακό τόπο (Πηγή: Βουλ   
Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 

8.6.3 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιχειρήσεις 

Παρατηρείται πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που εμπ    
δίκτυο για την διαβίβαση και λήψη παραγγελιών για προϊόντα και υπηρεσί     
Μόνο 4,7% των επιχειρήσεων με Διαδίκτυο πραγματοποίησαν πωλήσεις μέ     
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Εικόνα 26. Ποσοστό επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω δια   
Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 

8.7   Πρόσβαση των πολιτών στις τεχνολογίες Πληροφορ   
Επικοινωνιών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μια αύξηση παρατηρείται στη διείσδυση τεχνολο    
επικοινωνιών στην οικιακή καθημερινή χρήση. Το υψηλότερο βιοτικό επ    
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Εικόνα 27. Διαθεσιμότητα συσκευών τεχνολογίας στα βουλγαρικά νοικοκυριά (Πηγή:  
Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 

Ως αποτέλεσμα της δυναμικής προόδου της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στη χώρα,    
των ανταγωνιστικών τιμών των κινητών ψηφιακών προϊόντων και των υπηρεσιών,    
της αντικατάστασης των σταθερών τηλεφωνικών γραμμών (72,9%) με κινητά τη   
παρατηρείται στις οικογένειες στη Βουλγαρία. 
Το μερίδιο των οικογενειών, που έχουν υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου του la    
αυξάνει - 22,6% το 2006. 17,0% των οικογενειών έχουν πρόσβαση στο Δια    
31.03.2006, από τις οποίες 37,6% είναι οικογένειες με τρεις ή περισσότερους ενηλίκ    
και 22,5% είναι οικογένειες με δύο ενήλικες με παιδιά. Μόνο 1,4% των μονογον   
διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι. 

% 
 

   
     
       
     
^Π -     
     
     
20 
- 

    
          

Π -        
     

     

          
  

               

 



% 
 50 

    

   28 9 

  25 3     
    
   00    

      40 
0 - I 

 

■ Mod  

■ DSL 

ΑΛΛ  
bro  
συν  
Κινη  
τηΛε  

Δε γ  

Εικόνα 29. Σύνδεση στο Διαδίκτυο από οικιακούς χρήστες (Πηγή: Βουλγαρικό   
Ινστιτούτο, 2006) 

Το 2006 η δημοφιλέστερη σύνδεση με το Διαδίκτυο στις οικογένειες ήταν η σ    
συχνότερα είναι διαθέσιμη μέσω modem, τοπικού δικτύου LAN ή ασύρματ    
Σχεδόν ένα τρίτο των οικογενειών χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο δεύτερ      
επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ένα τέταρτο των οικογενειών έχει     
από τη σταθερή τηλεφωνική γραμμή ή το δίκτυο ISDN. 

Για την πρώτη φορά το 2006 το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής ερεύνησε του     
εμπόδιο για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ένας από τους κύριους λόγους     
εξοπλισμού (36,5%), αλλά και το μερίδιο των οικογενειών που θεωρούν τη     
ένα εμπόδιο για να κάνουν χρήση του Διαδικτύου δεν είναι μικρό (33,9    
θεωρούν ότι δεν χρειάζονται πρόσβαση στο Διαδίκτυο (37,0%). 
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8.7.1  Χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών α   
άτομα μεταξύ 16 και 74 ετών 

Ένα τρίτο των Βούλγαρων πολιτών έχει χρησιμοποιήσει τους υπολογιστές το 2006     
ατόμων που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να εργαστούν με υπολογιστή είναι ακόμα   

 

π Μεοτι στους 3 τελευτα ους μήνες 
■ Μεταξύ 3 μηνών κα 1 χρόνου 
αΠανω αττο 1 χρόνο 

■ Ποτέ 

Εικόνα 31. Χρήση υπολογιστή (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006  

Από τα άτομα που έκαναν χρήση υπολογιστή τους προηγούμενους τρεις μήνες οι π     
άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση που χρησιμοποιούν υπολογιστές κάθε ημέρα ή σ    
(52,7%). Από τον πληθυσμό μεταξύ 16 και 74 ετών με χαμηλή εκπαίδευση μόνο 8,0   
υπολογιστή κάθε ημέρα είτε στο σπίτι είτε στην εργασία τους. 
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Εικόνα 33. Μέρος από το οποίο γίνεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Πηγή: Βου   
Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 
Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής ερεύνησε για την πρώτη φορά την έκταση    
παραδοσιακού ταχυδρομείου από τα κινητά μηνύματα (κείμενο ή εικόνα) τ      
πληθυσμού έχει αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το παραδοσιακό ταχυδρ     
κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων ἠ την επαφή με      
επιχειρήσεις (25,7%). 
Ένα δέκατο περίπου του πληθυσμού χρησιμοποιεί μόνο τις παραδοσιακές   
για την αλληλογραφία (9,1%). 
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Εικόνα 34. Αντικατάσταση παραδοσιακού ταχυδρομείου από νέες τεχνολογίες   
Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 
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Εικόνα 35. Χρήση Διαδικτύου (Πηγή: Βουλγαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2006) 

Παρουσιάζεται μια τάση αύξησης της χρήσης Διαδικτύου από τις διάφορες ομάδε     
ενεργή ξεχωρίζει η ομάδα των νέων (16 έως 24) οι οποίοι χρησιμοποιούν το Δια   
(33,7%). Μικρής κλίμακας ενδιαφέρον για τις προκλήσεις της τεχνολογίας δείχνουν    
65 και 74 ετών, των οποίων μόνο 0,5% χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο τους προ   
μήνες. 
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Εικόνα 37. Χρήση Διαδικτύου ανά επίπεδο μόρφωσης (Πηγή: Βουλγαρικό Εθν   
Ινστιτούτο, 2006) 

8.7.3  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-governmerit) 
Η ηλεκτρονική διοίκηση είναι μια αναγκαία στρατηγική για κάθε κυβέρ     
δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τον πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία κα     
και δημόσιο τομέα και να δημιουργήσει τους όρους για μια οικονομία υψηλ    
Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στη Βουλγαρία είναι έτοιμο και δέχεται θετικ      
προσφέρεται μέσω του Διαδικτύου. Από τα άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει υ   
το 81,6% έλαβαν τις πληροφορίες που χρειάστηκαν από τον δικτυακό τόπο    
με την οποία συναλλάχθηκαν. Πάνω από τους μισούς (53,7%) πήραν αιτήσεις    
το Διαδίκτυο ενώ ένας στους τρεις από αυτούς συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά α  
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Επιχειρηματικός Οδηγός για την προώθηση της Οικονομικής Συνεργασ     

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

     

  

  

 
   

  

 

   

 

     

  

 

   

  

 

   

 

 

 

   

  

 

   

 

     

 
 

               

 



 
 

           

 
         

 

         

          

 

         
 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

               

 



 
 

 

 

 

       

 

   

   

     

 

   

   

     

    

            

   

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

     

 
 
 

 

               



 
 

 

     

  

        

 

 

     

     

   

 

 

     

 

  

     

 

 

 

     

 

  

     

 

       

 
 

               

 



10 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ S  

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια μπορο     
συμπεράσματα σχετικά με το νομικό, θεσμικό και επιχειρηματικό πλαίσιο στη    
συμπερασμάτων, εκτός από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μπορούν    
στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από το Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγ     
ΟΟΣΑ και άλλες στατιστικές υπηρεσίες. Η έκθεση συμπερασμάτων συνοδεύ     
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) η οποία θα βοηθήσει στην    
ποιοτική αξιολόγηση των συμπερασμάτων. 

10.1 Δημοσιονομικό πλαίσιο 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε από τις βουλγαρικές κυβερνήσεις των προηγού    
ένα σταθερότερο δημοσιονομικό πλαίσιο και οδήγησε στην ανάκαμψη των    
χώρας. Παράλληλα, το μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων είχε ως    
χρημάτων στα κρατικά ταμεία και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του δ     
ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ολοκληρώθηκε την 1/      
χώρας, αποτέλεσε μοχλό πίεσης για μεταρρυθμίσεις και εντατικοποίηση των   
των οικονομικών δεικτών. 
Η θετική εικόνα που διαμορφώνεται στην οικονομία της Βουλγαρίας φαίνετα      
αυξανόμενο ΑΕΠ και τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης αυτού. Επίσης η θετικ    
αντικατοπτρίζεται και στην εισροή ξένων κεφαλαίων που το 2006 έφτασ      
σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2005. 
Η ύπαρξη πλούσιων φυσικών πόρων και η γεωπολιτική θέση της Βουλγαρίας     
έχει γίνει ενεργειακό σταυροδρόμι για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικο     
Ευρώπη αποτελούν πόλους έλξης ξένων επενδύσεων. 
Παρά τη θετική εικόνα του ΑΕΠ και της εισροής ξένων κεφαλαίων ανησυχη      
η Βουλγαρία παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενο ελλειμματικό ισοζύγιο πληρω     
που το 2006 έφτασε στο 81,2% του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό υποσκάπτει την     
την ένταξη στην Ευρωζώνη που έχει οριστεί προς το παρόν για το 2010. Π   
και ο πληθωρισμός της Βουλγαρίας που αν και περιορίστηκε αισθητά τα τελ    
υψηλός και παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Ωστόσο, δεν προβλέπεται ά    
λόγω έντονων πληθωριστικών πιέσεων που οφείλονται στην άνοδο των κα     
του φόρου κατανάλωσης σε πολλά προϊόντα ως αποτέλεσμα της προσπά     
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

               



Δείκτης 2002 2003 2004 2005 2006 
ΑΕΠ 16566,7 17704,8 19849,7 21882,0 25099,6 

Αύξηση ΑΕΠ % 4,5 5,0 6,6 6,2 6,1 

Εισαγωγές 6.062,9 6.668,2 7.984,9 9.466,3 12.011,9 
Εξαγωγές 7.940,9 9.093,8 10.938,4 13.876,1 17.574,1 

Άμεσες ξένες 

επενδύσεις 
980,0 1.850,5 2.735,9 3.103,3 4.364,0 

Άμεσες ξένες 

επενδύσεις (% 

του ΑΕΠ) 

5,9 10,5 13,8 14,2 17,4 

Εξωτερικό 

χρέος % ΑΕΠ 
65,0 60,1 63,8 69,0 80,1 

Εξωτερικό 

χρέος 
10.768,9 10.640,6 12.658,5 15.089,6 20.110,7 

Πληθωρισμός  2.4 6.1 4.4 4.3 

Πίνακας 15. Οικονομικοί δείκτες τελευταίων 5 ετών. Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ (Πηγ   
Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας www.bnb.bg, Οκτώβριος 2007) 
Όσον αφορά την εκπαίδευση, το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που είναι απόφοιτο   
εκπαίδευσης είναι 75,5%, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο   
εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι από τα υψηλά στην Ευρωπαϊκή Έ    
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Ευρωπαϊκή Ένωση 65.8 67.0 68.3 69.3 70.0 
Ζώνη Ευρώ 60.9 62.0 63.4 64.4 64.9 
Βέλγιο 60.8 62.0 64.3 66.1 66.9 
Βουλγαρία 71.6 71.2 71.7 72.5 75.5 
Τσεχία 87.9 88.5 89.1 89.9 90.3 
Δανία 81.1 80.5 81.2 81.0 81.6 
Γερμανία 83.0 83.5 83.9 83.1 83.3 
Εσθονία 87.6 88.5 88.9 89.1 88.5 
Ιρλανδία 60.3 62.2 63.0 65.2 66.2 
Ελλάδα 53.9 55.7 59.0 60.0 59.0 
Ισπανία 41.7 43.2 45.0 48.5 49.4 
Γαλλία 64.1 64.8 65.4 66.4 66.9 
Ιταλία 44.1 46.4 49.3 50.4 51.3 
Κύπρος 65.1 64.7 64.4 66.6 69.5 
Λετονία 82.2 83.2 84.6 84.5 84.5 
Λιθουανία 84.9 86.1 86.6 87.6 88.3 
Λουξεμβούργο 61.6 59.1 63.2 65.9 65.5 
Ουγγαρία 71.4 74.1 75.3 76.4 78.1 
Μάλτα 18.4 19.8 23.6 25.3 26.5 
Ολλανδία 67.8 69.2 70.9 71.8 72.4 
Αυστρία 78.3 79.0 80.2 (i) 80.6 80.3 
Πολωνία 80.9 82.3 83.6 84.8 85.8 
Πορτογαλία 20.7 22.8 25.2 26.5 27.6 
Ρουμανία 71.1 70.5 71.5 73.1 74.2 
Σλοβενία 77.0 78.1 79.7 80.3 81.6 
Σλοβακία 86.0 86.7 87.0 87.9 88.8 
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 2002 2003 2004 2005 2006 
Ευρωπαϊκή Ένωση 17.1 16.5 16.0 15.6 15.3 
Ζώνη Ευρώ 19.1 18.6 18.2 18.0 17.8 
Βέλγιο 12.4 12.8 11.9 13.0 12.6 
Βουλγαρία 21.0 22.4 21.4 20.0 18.0 
Τσεχία 5.5 6.0 6.1 6.4 5.5 
Δανία 8.6 10.3 8.5 8.5 10.9 
Γερμανία 12.6 12.8 12.1 13.8 13.8 
Εσθονία 12.6 11.8 13.7 14.0 13.2 
Ιρλανδία 14.7 12.3 12.9 12.3 12.3 
Ελλάδα 16.7 15.5 14.9 13.3 15.9 
Ισπανία 29.9 31.3 31.7 30.8 29.9 
Γαλλία 13.4 12.7 13.4 12.6 13.1 
Ιταλία 24.3 23.5 22.3 21.9 20.8 
Κύπρος 15.9 17.4 20.6 18.1 16.0 
Λετονία 19.5 18.1 15.6 11.9 19.0 
Λιθουανία 14.3 11.8 9.5 9.2 10.3 
Λουξεμβούργο 17.0 12.3 12.7 13.3 17.4 
Ουγγαρία 12.2 11.8 12.6 12.3 12.4 
Μάλτα 53.2 48.2 42.0 41.2 41.7 
Ολλανδία 15.0 14.2 14.0 13.6 12.9 
Αυστρία 9.5 9.3 8.7 9.0 9.6 
Πολωνία 7.6 6.3 5.7 5.5 5.6 
Πορτογαλία 45.1 40.4 39.4 38.6 39.2 
Ρουμανία 23.2 23.2 23.6 20.8 19.0 
Σλοβενία 4.8 4.3 4.2 4.3 5.2 
Σλοβακία 5.6 4.9 7.1 5.8 6.4 
Φινλανδία 9.9 8.3 8.7 9.3 8.3 
Σουηδία 10.4 9.0 8.6 11.7 12.0 
Ηνωμένο Βασίλειο 17.8 16.8 14.9 14.0 13.0 
Κροατία 8.3 8.4 6.2 4.8 5.3 

Πίνακας 17. Ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν τη δευτεροβάθμια εκ    
(Πηγή: Eurostat, 2007) 

Το 23,7% του πληθυσμού είναι απόφοιτοι ή φοιτούν σε ιδρύματα ανώ     
Η Βουλγαρία παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στη δια      
αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 9,6%. Τέλος, το ποσοστ       
είναι αρκετά υψηλό, αυξάνεται συνεχώς και για το 2004 ήταν 4,57%  

               



 2000 2001 2002 2003 2004 
Ευρωπαϊκή Ένωση : 4.97 5.07 5.17 5.09 
Βέλγιο : 6.00 6.11 6.06 5.99 
Βουλγαρία 4.19 3.78 4.04 4.24 4.57 
Τσεχία 4.04 4.09 4.32 4.51 4.42 
Δανία 8.28 8.44 8.44 8.33 8.47 
Γερμανία 4.45 4.49 4.70 4.71 4.60 
Εσθονία 5.57 5.28 5.48 5.43 5.09 
Ιρλανδία 4.29 4.27 4.30 4.41 4.75 
Ελλάδα 3.71 3.85 3.90 3.94 4.22 
Ισπανία 4.28 4.23 4.25 4.28 4.25 
Γαλλία 5.83 5.59 5.57 5.88 5.81 
Ιταλία 4.47 4.86 4.62 4.74 4.59 
Κύπρος 5.44 5.93 6.56 7.30 6.71 
Λετονία 5.64 5.64 5.71 5.32 5.08 
Λιθουανία 5.63 5.89 5.85 5.18 5.20 
Λουξεμβούργο : 3.74 3.78 3.80 3.93 
Ουγγαρία 4.50 5.00 5.36 5.85 5.43 
Μάλτα 4.52 4.46 4.43 4.78 4.99 
Ολλανδία 4.86 4.78 4.86 5.12 5.18 
Αυστρία 5.66 5.70 5.67 5.50 5.45 
Πολωνία 4.87 5.43 5.42 5.62 5.41 
Πορτογαλία 5.42 5.61 5.54 5.61 5.31 
Ρουμανία 2.88 3.28 3.52 3.44 3.29 
Σλοβενία : 6.68 5.98 6.02 5.96 
Σλοβακία 4.15 3.99 4.30 4.34 4.21 
Φινλανδία 6.08 6.04 6.21 6.41 6.43 
Σουηδία 7.31 7.24 7.59 7.47 7.35 
Ηνωμένο Βασίλειο 4.64 4.68 5.23 5.38 5.29 
Κροατία : : 4.27 4.53 4.50 
Τουρκία 3.48 3.65 3.56 3.74 : 
Ισλανδία 5.93 6.30 6.89 7.81 7.59 
Νορβηγία 6.81 7.23 7.64 7.62 7.58 
Ελβετία : 5.52 5.80 6.04 5.97 

Πίνακας 18. Δαπάνες για την Παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. (Πηγή: Eurostat, 2007) 

Ανησυχητικό είναι και το γεγονός της μείωσης του πληθυσμού της χώρας. Αυτό οφε   
στη μετανάστευση Βουλγάρων σε άλλες χώρες όσο και στο γεγονός ότι πλέον οι θά   
περισσότεροι από τις γεννήσεις, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 
 

Δείκτης 2004 2005 20  
Σύνολο 

πληθυσμού 
Αστικός Αγροτικός Σύνολο 

πληθυσμού 
Αστικός Αγροτικός Σύνολο 

πληθυσμού 
Αστι   

Γεννήσεις - 
‰ 

9.0 9.3 8.3 9.2 9.6 8.1 9.6   

Θάνατοι - 
 

14.2 11.9 19.4 14.6 12.0 20.8 14.7   

 
 

   

         

             
     

               



Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η ανεργία, η οποία γιγαντώθηκε μετά από τις ιδι    
στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά ωστό     
αρκετά υψηλή και αποτελεί αιτία μετανάστευσης των Βουλγάρων προς χώρ    
 

 2002   2003   2004   2005   2006 
 Κάτω των 25 ετών 
EE 18.6 18.8 18.9 18.4 17.3 
Βέλγιο 17.7 21.8 21.2 21.5 20.5 
Βουλγαρία 37.0 28.2 25.8 22.3 19.5 
Τσεχία 16.9 18.6 21.0 19.2 17.5 
Δανία 7.4 9.2 8.2 8.6 7.7 
Γερμανία 13.8 14.1 14.4 14.1 13.6 
Εσθονία 17.6 20.6 21.7 15.9 12.0 
Ιρλανδία 8.5 9.1 8.9 8.6 8.6 
Ελλάδα 26.8 26.8 26.9 26.0 25.2 
Ισπανία 24.2 24.6 23.9 19.7 17.9 
Γαλλία 19.7 20.8 21.9 22.7 23.4 
Ιταλία 23.1 23.7 23.5 24.0 21.6 
Κύπρος 8.1 8.9 10.5 13.0 10.5 
Λετονία 22.0 18.0 18.1 13.6 12.2 
Λιθουανία 22.5 25.1 22.7 15.7 9.8 
Λουξεμβούργο 7.7 11.0 16.8 13.7 16.2 
Ουγγαρία 12.7 13.4 15.5 19.4 19.1 
Μάλτα 17.1 17.2 16.8 16.4 16.3 
Ολλανδία 5.0 6.3 8.0 8.2 6.6 
Αυστρία 6.7 8.1 9.4 10.3 9.1 
Πολωνία 42.5 41.9 39.6 36.9 29.8 
Πορτογαλία 11.6 14.5 15.3 16.1 16.3 
Ρουμανία 23.2 19.6 21.9 20.2 21.4 
Σλοβενία 16.5 17.3 16.1 15.9 13.9 
Σλοβακία 37.7 33.4 33.1 30.1 26.6 
Φινλανδία 21.0 21.8 20.7 20.1 18.7 
Σουηδία 11.9 13.4 16.3 21.1 21.3 
Ηνωμένο 

 
12.0 12.2 12.1 12.9 14.1 

      
      

      

               

               



 Άνω των 25 ετών 
EE 7.4 7.5 7.6 7.3 6.6 
Βέλγιο 6.4 6.7 7.0 7.1 7.0 
Βουλγαρία 16.0 12.2 10.6 8.9 7.9 
Τσεχία 6.1 6.6 7.0 6.8 6.2 
Δανία 4.1 4.8 5.1 4.2 3.2 
Γερμανία 7.1 8.1 8.7 8.6 7.5 
Εσθονία 9.4 8.7 8.2 7.0 5.2 
Ι ρλανδία 3.6 3.8 3.6 3.5 3.5 
Ελλάδα 8.3 7.9 8.7 8.3 7.5 
Ισπανία 9.1 9.1 8.7 7.7 7.3 
Γαλλία 7.4 8.1 8.2 8.1 7.9 
Ιταλία 7.0 6.8 6.5 6.2 5.5 
Κύπρος 3.0 3.6 4.0 4.3 3.9 
Λετονία 10.9 9.5 9.4 8.3 6.0 
Λιθουανία 12.5 11.1 10.3 7.6 5.2 
Λουξεμβούργο 2.2 3.1 4.2 3.8 3.9 
Ουγγαρία 5.0 5.0 5.2 6.1 6.5 
Μάλτα 4.6 4.9 4.8 4.9 5.0 
Ολλανδία 2.3 3.2 3.9 4.1 3.4 
Αυστρία 3.8 3.7 4.0 4.3 4.0 
Πολωνία 16.5 16.3 16.0 15.1 11.7 
Πορτογαλία 4.1 5.2 5.6 6.7 6.7 
Ρουμανία 6.4 5.4 6.2 5.6 5.7 
Σλοβενία 5.1 5.4 5.1 5.4 5.0 
Σλοβακία 15.3 14.9 16.0 14.4 11.7 
Φινλανδία 7.4 7.2 7.2 6.8 6.2 
Σουηδία 4.0 4.5 5.0 5.6 5.1 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

3.9 3.6 3.3 3.3 3.8 

Κροατία 11.8 11.1 11.1 10.1 9.0 
Τουρκία 6.9 7.1 6.9 6.9 6.7 
Νορβηγία 2.7 3.3 3.3 3.5 2.7 

Πίνακας 21. Ποσοστά ανεργίας για άτομα άνω των 25 ετών στην Ευρώπη (Πηγή: Euro   

10.2   Νομικό και θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων 

             
             

               
             

             
   

               



Το βουλγαρικό δίκαιο εγγυάται ισότιμη μεταχείριση σε Βούλγαρους και    
θετικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή αλλο    
ιδιωτικοποίηση κρατικής περιουσίας. Οι περισσότεροι τομείς της βουλγ    
ανοικτοί στην ιδιωτική επένδυση. Οι επενδύσεις στη Βουλγαρία ενθαρρύνο      
αυξανόμενη και ανικανοποίητη τοπική ζήτηση σε υπηρεσίες και προϊό      
εκατομμύρια καταναλωτών, από το χαμηλό κόστος του εργατικού δυναμ      
κόστος λειτουργίας. 
Περιοριστικό παράγοντα στις επενδύσεις αποτελεί το γεγονός ότι το βουλγ    
προς το παρόν τα αποκλειστικά δικαιώματα κρατικού μονοπωλίου για ορ   
που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μόνο    
παραχώρηση. Επιπλέον, παρά τις θετικές εξελίξεις, σε πολλά επενδυτικά θέμα    
ανεπάρκεια και υπάρχουν προβλήματα νομικής φύσεως. Η έλλειψη εργα    
τεχνογνωσίας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις. Το ποσοστό   
κατεύθυνσης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ήταν το 2006 8,6%      
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
EE 10.8 11.3 12.2 12.4 12.9 

Βέλγιο 10.1 10.5 11.0 11.2 10.9 
Βουλγαρία 7.9 11.7 8.3 8.5 8.6 

Τσεχία 5.6 6.0 6.4 7.4 8.2 
Δανία 12.2 11.7 12.5 13.8 14.7 

Γερμανία 8.0 8.1 8.4 9.0 9.7 
Εσθονία 7.3 6.6 8.8 8.9 12.1 
Ιρλανδία 22.9 20.5 24.2 23.1 24.5 
Ελλάδα : : : 8.0 10.1 
Ισπανία 11.2 11.9 12.6 12.5 11.8 
Γαλλία 20.1 : 22.0 : 22.5 
Ιταλία 6.1 7.4 9.0 10.1 9.7 

Κύπρος 3.7 3.8 3.6 4.2 3.6 
Λετονία 7.6 8.1 8.6 9.4 9.8 

Λιθουανία 14.8 14.6 16.3 17.5 18.9 
Λουξεμβούργο : : : : : 

Ουγγαρία 3.7 4.8 4.8 5.1 5.1 
Μάλτα 2.7 3.1 3.6 : 3.4 

Ολλανδία 6.1 6.6 7.3 7.9 8.6 
Αυστρία 7.3 7.9 8.2 8.7 9.8 
Πολωνία 7.6 8.3 9.0 9.4 11.1 

Πορτογαλία 6.6 7.4 8.2 11.0 12.0 
Ρουμανία 5.3 5.8 9.4 9.8 10.3 
Σλοβενία 8.2 9.5 8.7 9.3 9.8 
Σλοβακία 7 5 7 8 8 3 9 2 10 2 

      
      

       
      

              
        

               



Επιπλέον, οι αργοί ρυθμοί που παρατηρούνται στις δομές του κράτους κατά τη    
προγραμμάτων ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η συνεχιζόμενη διά   
διαφθοράς επιδρά αρνητικά στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. 

10.3 Επιχειρηματικό περιβάλλον 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αρκετά ευνοϊκό για την έναρξη επιχειρηματική   
στην Βουλγαρία. Ο εμπορικός κώδικας, όπως τροποποιήθηκε το 2003 παρέχει ένα   
για την επιχειρηματική δραστηριότητα και επιτρέπει σε αλλοδαπούς να ιδρύουν επιχ    
οι Βούλγαροι. Η ίδρυση μια εταιρείας πραγματοποιείται κατά μέσο όρο σε 32 μέρες    
μέσος όρος είναι 48 μέρες. Επιπλέον ο νόμος για την προστασία του Ανταγωνισμο     
Προστασίας ανταγωνισμού εξασφαλίζουν ότι η όποια επιχειρηματική δραστηριότητα   
από αθέμιτο ανταγωνισμό. 

10.4 Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία 

Ο εργατικός κώδικας της Βουλγαρίας παρέχει ένα σταθερό και σύγχρονο νομοθε    
διασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη. Καλύπτει όλες τις πλευρές της απασχόληση   
συμβάσεις, ωράριο, αμοιβές, άδειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις) προστατεύοντας το   
αλλά και δίνοντας στους εργοδότες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το εργα    
αποδοτικό τρόπο. 
Θετικό στοιχείο για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία είναι οι χ    
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος μηνιαίος μισθ     
τρίμηνο του 2007 ήταν 209 ευρώ και αποτελούσε το χαμηλότερο μηνιαίο μισθό   
Ένωση. 
Θετική εξέλιξη για τους επενδυτές στη βουλγαρική αγορά είναι και η σταδιακή μείω    
εισφορών του εργοδότη στο ποσό εισφορών για την ασφάλιση ενός εργαζόμενου.     
η αναλογία εισφορών εργοδότη/εργαζόμενου ήταν 65:35 το 2009 θα φτάσει να    
αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία υπάρχει δραστική βελτίωση του   
ατυχημάτων μετά τις αλλαγές που έγιναν στον Νόμο για την Ασφάλεια και την υγι    
το 2003. Παρατηρείται σταδιακή μείωση των σοβαρών ατυχημάτων ενώ εμφανίζ   
στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Η ύπαρξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος   
θετικά στην ψυχολογία του εργαζόμενου με συνέπεια την αύξηση της απόδοσής το    
την μείωση των εργατικών ατυχημάτων η εργασία γίνεται πιο αποδοτική αφού δεν    
την παροχή βοήθειας σε τραυματίες και αποκατάσταση ζημιών, για την εύρεση αν   
τραυματία και την εκπαίδευσή του και μειώνεται το κόστος για επιδόματα. 
 

Δείκτης 1998 1999 2000 2001 2002  

Σοβαρά 
 

106 100 84 100 90  

 
 

      

             

               



Οι χαμηλοί μισθοί αποτελούν κίνητρο για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικ    
η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή ένωση θα οδηγήσει σταδιακά σε αύξη     
που θα αφαιρέσει το πλεονέκτημα αυτό από την Βουλγαρία και θα την κάν     
σχέση με άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελο    
Ανασταλτικός παράγοντας είναι και η έλλειψη κινήτρων προς τους επιχειρη    
επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού που απασχολούν. Επιπλέον, Το γε      
ηλικίας του πληθυσμού της χώρας αυξάνεται θα έχει επιπτώσεις στο α    
πιθανώς να οδηγήσει σε δυσμενείς ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους και του   

10.5 Φορολογική νομοθεσία 

Η Βουλγαρία ακολουθεί μια ήπια φορολογική πολιτική με χαμηλούς φορολ    
φορολογία φυσικών προσώπων. Ευνοϊκή εξέλιξη αποτέλεσε η αύξηση τ    
στη φορολογία των φυσικών προσώπων. Ο φορολογικός συντελεστής    
εταιρειών είναι μόλις 10%, ο χαμηλότερος στην Ευρώπη, γεγονός που κα     
για επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, παρέχονται φορολογικές ελαφ    
που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας πο     
κατασκευαστικών εταιρειών μπορούν να οδηγήσουν και σε πλήρη απαλλαγή     
εισοδήματος. 
Αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα ενδέχεται να έχει η   
της φορολογίας στη Βουλγαρία με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Η αύξηση το    
καύσιμα και στην ενέργεια θα προκαλέσει αύξηση του λειτουργικού κόστου    

10.6 Χρηματοπιστωτικός τομέας 

Η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα του χ   
καθώς διασφαλίζει τη σταθερότητα του νομίσματος και ρυθμίζει    
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα. Μετά τις ιδιωτικοποιήσεις το τραπ    
από ιδιώτες γεγονός που οδηγεί σε μεγάλη ευελιξία τον κλάδο και ευνοεί της επ     
πραγματοποιήθηκαν στη βουλγαρική νομοθεσία σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκ    
ένα πιο σταθερό και σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τον κλάδο των τραπεζ     
πολιτών και των επιχειρήσεων προς το τραπεζικό κλάδο, που είχε κλονιστεί τ    
από την τραπεζική κρίση που σημειώθηκε το 1995 - 1996 και τον υπερπλ     
αποκατασταθεί. Το ενεργητικό των τραπεζών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα     
το 2006 αυξήθηκε κατά 28% και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE)     
ήταν 24,5%, πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Η σταθερή ισοτιμία με το Ευρώ αποτελεί παράγοντα νομισματική σταθερότ     
της ισοτιμίας του Ευρώ προς το Δολάριο ΗΠΑ που παρατηρείται τα τελευταί      
πιο ακριβό και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η ύπαρξη πολλών    
οδηγεί σε ανταγωνισμό που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των υπηρεσ     
προϊόντων που παρέχονται. 
Η ίδρυση και λειτουργιά του Χρηματιστηρίου Αξιών Βουλγαρίας ενίσχυσε τον   

             
    

     

               
          

               



που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικές υπογρα   
έγγραφα, προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό έγκλημα    
βουλγαρικό κράτος συμμετείχε μαζί με άλλους φορείς σε προγράμματα που   
εξοικείωση των πολιτών στη χρήση των νέων τεχνολογιών, στη δημιουργία κατάλ   
και στη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον     
υιοθετήσει μια πολύ ενθαρρυντική πολιτική για την εξαγωγή προϊόντων πληροφορ    
οδήγησε μεγάλες εταιρείες του χώρου όπως η Hewlett Packard, η Microsoft, η SAP    
στη Βουλγαρία. 4750 επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής δραστηριο   
στην Βουλγαρία. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκε κατά     
αναμένεται αντίστοιχη αύξηση το 2006, ενώ οι επιχειρήσεις του τομέα παρουσίασα    
324 εκατομμύρια Ευρώ το 2005. 
Οι υποδομές Τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής συνεχώς βελτιώνονται και επεκτείνο   
όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις Βούλ   
χρήστης του Internet ενώ 70% του πληθυσμού κάνει χρήση της κινητής τηλεφωνία     
υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις διαρκώς αυξάνεται καθιστών   
βουλγαρικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και μειώνοντας το λειτουργικό τους κ  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
ΕΕ : : : : 4.0 

Ζώνη του Ευρώ 0.7 0.9 2.1 2.2 3.5 
Βέλγιο : 1.8 1.5 2.2 2.7 

Βουλγαρία : : 1.2 : 0.1 
Τσεχία : 2.8 1.9 3.3 3.1 
Δανία 1.0 1.6 4.4 : : 

Γερμανία 1.0 0.7 2.7 3.1 4.4 
Εσθονία : : 1.1 1.0 : 
Ιρλανδία : 10.0 11.6 10.1 9.1 
Ελλάδα 0.5 0.2 1.0 1.7 1.1 
Ισπανία 0.3 0.3 0.4 0.6 4.5 
Γαλλία : : : : 3.7 
Ιταλία 0.3 0.3 1.2 0.7 0.8 

Κύπρος : : : 0.2 1.4 
Λετονία : : 0.2 : : 

Λιθουανία : : 1.6 2.0 5.5 
Λουξεμβούργο 0.4 : : : : 

Ουγγαρία : : : 1.1 3.6 
Μάλτα : : : : : 

Ολλανδία : : : : : 
Αυστρία : 0.9 1.0 1.0 2.1 
Πολωνία : : 1.3 1.6 : 

Πορτογαλία 0.6 0.6 1.3 : : 
Ρουμανία : : 1.3 : 0.5 
Σλοβενία : : : : : 
Σλοβακία : : 0.8 0.0 0.0 

Πίνακας 24. Ποσοστό συνολικού τζίρου επιχειρήσεων από το ηλεκτρονικό εμπόριο μέ   
(Πηγή: Eurostat 2007) 
Ωστόσο η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν η   
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στην εγχώρια αγορά. Οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βο    
εξαγωγή των προϊόντων τους, εκμεταλλευόμενες τις ευνοϊκές συνθήκες που     
χώρα(χαμηλή μισθοί, μειωμένη φορολογία, χαμηλοί δασμοί στην εξαγωγή π    
των δαπανών για την Έρευνα και την Τεχνολογία είναι από τα χαμηλότε     
0,5% και παραμένει σε αυτό το ποσοστό τα τελευταία χρόνια όταν ο μέσο     
Ένωσης είναι 1,84. Από αυτό το ποσοστό 65,8 είναι δαπάνες του κράτος και 28     
τομέα. Παρατηρείται δηλαδή μια μεγάλη εξάρτηση της Έρευνας και της τεχν     
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ευρωπαϊκή Ένωση 34.3 33.9 34.3 35 34.6 34.8 
Ζώνη Ευρώ 35.7 35.7 36.1 36.4 35.6 36.1 
Βέλγιο 22.9 22 23.2 23.5 : : 
Βουλγαρία 69.2 66.2 69.8 66.9 65.8 : 
Τσεχία 44.5 43.6 42.1 41.8 41.9 40.9 
Δανία : 28.2 : 27.1 : : 
Γερμανία 31.4 31.4 31.6 31.2 30.4 : 
Εσθονία 59.2 52 53.9 48.6 44.1 : 
Ιρλανδία 25.6 25.6 27.5 30.4 32.2 32.9 
Ελλάδα : 46.6 : 46.4 : : 
Ισπανία 38.6 39.9 39.1 40.1 41 : 
Γαλλία 38.7 36.9 38.3 39 37.6 : 
Ιταλία : : : : : : 
Κύπρος 66.5 65.5 61.6 60.1 63.7 : 
Λετονία 41.5 50 42.7 46.4 31.2 46 
Λιθουανία 61.7 56.3 65.1 64.6 63.1 62.7 
Λουξεμβούργο 7.7 : : 11.2 : : 
Ουγγαρία 49.5 53.6 58.5 58 51.8 49.4 
Μάλτα : : 59.8 : : : 
Ολλανδία 34.2 35.8 37.1 36.2 : : 
Αυστρία 38 38.3 33.6 34.6 32.6 36.4 
Πολωνία 66.5 67.5 67.3 66 65.2 60.7 
Πορτογαλία 64.8 61 60.5 60.1 : : 
Ρουμανία 40.8 43 48.4 47.6 49 : 
Σλοβενία 40 37.1 35.6 37.5 30 27.2 
Πίνακας 25. Ποσοστό συμμετοχής του κράτους στο σύνολο των δαπανών για     
Τεχνολογία (Πηγή: Eurostat, 2007) 
 

 2003 2004 2005 
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.87 1.84 1.84 
Ζώνη Ευρώ 1.87 1.86 1.86 
Βέλγιο 1.89 1.85 1.82 
Βουλγαρία 0.5 0.51 0.5 
Τσεχία 1.25 1.26 1.42 
Δανία 2.56 2.48 2.44 
Γερμανία 2.52 2.5 2.51 
Εσθονία 0.79 0.88 0.94 
Ιρλανδία 1.16 1.21 1.25 
Ελλάδα 0.63 0.61 0.61 
Ισπανία 1.05 1.06 1.12 
Γαλλία 2.17 2.14 2.13 
Ιταλία 1.11 1.1 : 
Κύπρος 0.35 0.37 0.4 
Λετονία 0.38 0.42 0.57 
Λιθουανία 0.67 0.76 0.76 
Λουξεμβούργο 1.66 1.66 1.56 
Ουγγαρία 0.93 0.88 0.94 
Μάλτα 0.26 0.63 0.61 
Ολλανδία 1.76 1.78 : 
Αυστρία 2.21 2.23 2.36 
Πολωνία 0.54 0.56 0.57 
Πορτογαλία 0 74 0 77 0 81 

    
    
    
    

    
     

               
 

               



10.8 Ανάλυση SWOT 
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3. Νόμος περί Τραπεζών και Πιστωτικής Δραστηριότητας 
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Παράρτημα Α 

Μορφές εταιρειών στη Βουλγαρία 

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (OOD) 
• Ανώνυμη Εταιρεία (AD) 
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (KD) 
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (SD) 
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά μετοχές (KDA) 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Περιγραφή: Η ΕΠΕ είναι εμπορική εταιρεία με μετοχικό κεφά   
ανήκει στα μέλη της, η ευθύνη των οποίων περιορίζεται στο π   
εγγεγραμμένου κεφαλαίου. 

Διοίκηση: Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν έχει σ  
διοικητικό όργανο (Συμβούλιο Διευθυντών ή Διοικητικό Συ  
αλλά διοικείται από έναν ή περισσότερους διευθυντές. 

               



Διαδικασίες για τη σύσταση μια   

 

Κατοχύρωση Ονόματος 
(Κόστος: BGN 100) 

Σύνταξη καταστατικού ή 
ιδρυτικής πράξης 

Εγγραφή στην Υπηρεσία 
Καταχώρησης (Κόστος 
BGN60)         ________  

 

Δημιουργία μετοχικού 
κεφαλαίου(Τουλάχιστον 
5000 BGN) 

Ορισμός Διευθυντή 
ΟΧΙ 

Δημοσίευση εγγραφής 
στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 
(Κόστος: BGN 25) 

Δικαστική απ  

Αίτηση για εγγραφή στο 
εμπορικό μητρώο (Κόστο  
BGN 120) 

 

ΝΑΙ 

Έκδοση άδε  

Αίτηση για άδεια από το 
αρμόδιο όργανο 

Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή μ   
στο εμπορικό μητρώο 

1. Αίτηση για εγγραφή, 
2. Υπόμνημα της σύστασης της εταιρείας, 
3. Πρακτικά ιδρυτικής συνεδρίασης, 
4. Επικυρωμένη συμβολαιογραφική πράξη με την υπογ  

καθενός από τους διευθυντές, 
5. Διακήρυξη σύμφωνα με το Άρθρο142 του Εμπορικο   
6. ΈγγραφοΤράπεζας για το κεφάλαιο που κατατέθηκ  
7. Πιστοποιητικό μοναδικότητας του ονόματος της ετα  
8. Πιστοποιητικό ικανότητας του κάθε μετόχου, 

         
 

    
       

   

               

 

 



Ανάλυση εξόδων 

• Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο - BGN 120 
• Αντίγραφο δικαστικής απόφασης - BGN 1.5 και BGN 1 για 

κάθε σελίδα 
• Κατοχύρωση ονόματος και έκδοση πιστοποιητικού 

μοναδικότητας του ονόματος - BGN 100 
• Ελάχιστο κεφάλαιο για ίδρυση ΕΠΕ - BGN 5000 
• Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - BGN 25 
• Εγγραφή στην Υπηρεσία Καταχώρησης - BGN 60 

Ανώνυμη Εταιρεία 

Περιγραφή: Μια ανώνυμη εταιρεία είναι μια επιχείρηση τη   
το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές. Η ευθύνη των μετόχ   
υποχρεώσεις της εταιρείας περιορίζεται στο ύψος του κ  
που κατέχουν. Μια ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί απ    
περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Διοίκηση: Το ανώτερο διοικητικό όργανο είναι το γενικό σ  
των μετόχων, το οποίο συγκαλείται μία φορά το χρόνο. Το σ  
των μετόχων εκλέγει το συμβούλιο διευθυντών ή το συμβο   
διευθυντών και ένα εποπτικό συμβούλιο. 

               



Διαδικασία για την σύσταση μιας  

 

1' 

Κατοχύρωση 
ονόματος(Κόστος: 
BGN 200) 

" 
Εκλογή διοικητικών 
οργάνων- Προσυπογραφή 
ιετοχών 

υσταση μετοχικού 
εφαλαίου 
(Τουλάχιστον 0 000 

BGN) 

Εγγραφή στην 
υπηρεσία καταχ  
(Cost: BGN 120  

 

Αίτηση για εγγραφή στο 
εμπορικό μητρώο 
(Κόστος: BGN 120) 

Δικαστική απόφαση 

Δημοσίευση εγγρ  
στη Εφημερίδα τη  
Κυβερνήσεως 
(Κόστος: BGN 25) 

Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή μιας Α.Ε. στο εμ   

1. Αίτηση που υπογράφεται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβ  
2. Υπόμνημα της ένωσης, που γίνεται αποδεκτό στη συστατική συν  
3. Πρακτικά της συστατικής συνεδρίασης, που συντάσσονται σύμφ     

και τις διατάξεις του άρθρου 232 του Εμπορικού Νόμου, 
4. Κατάλογος των ιδρυτών της εταιρείας, 
5. Έγγραφο τράπεζας για τις χρηματικές συνεισφορές των μετόχω  
6. Γραπτή συγκατάθεση επικυρωμένη από συμβολαιογράφο με την   

μετόχου που προσφέρει την εισφορά του σε είδος, 
7. Πιστοποίηση από συμβολαιογράφο των δειγμάτων υπογραφώντω    

οποία θα αντιπροσωπεύσουν την εταιρεία, 
8. Δηλώσεις των ιδρυτών (εάν είναι φυσικά πρόσωπα) που δηλώνο  

ότι δεν κηρύσσονται αφερέγγυοι και πιστοποιητικά δικαστηρίων 
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Ανάλυση εξόδων 

• Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο - BGN 200, 
• Αντίγραφο δικαστικής απόφασης - BGN 1,5 και BGN 1 για 

κάθε σελίδα, 
• Για κατοχύρωση Α.Ε. - BGN 400, 
• Για κατοχύρωση τραπεζικής ή ασφαλιστικής Α.Ε. - BGN 1.50  
• Για κατοχύρωση παραρτήματος Α.Ε. - BGN 200, 
• Ελάχιστο κεφάλαιο - BGN 50.000, 
• Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - BGN 25, 
• Εγγραφή στην Υπηρεσία Καταχώρησης - BGN 120. 

Ετερόρρυθμη εταιρεία 

Περιγραφή: Εταιρεία που ιδρύεται από δύο ή περισσότερα   
σκοπό τη συμμετοχή σε εμπορικές δραστηριότητες.   
ετερόρρυθμη εταιρεία υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ομό  
εταίροι που φέρουν απεριόριστη ευθύνη, και ένας ή περι  
ετερόρρυθμοι εταίροι, η ευθύνη των οποίων περιορίζεται στο  
συμμετοχής τους. 
Διοίκηση: Οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι από κοινού υπεύθυν    
διοίκηση της επιχείρησης. 

Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές 

Περιγραφή: Ιδρύεται από απεριόριστο αριθμό ιδρυτώ   
περιορισμούς στην εθνικότητα. Η διαφορά της μορφής αυτής  
από τη μικτή ΕΠΕ είναι ότι η συμφωνία ίδρυσης καθορίζει π   
τους συνεταίρους είναι απεριόριστα υπεύθυνοι για τις υποχ  
της εταιρείας και ποιοι είναι υπεύθυνοι μόνο για συνεισφ   
μετοχικό κεφάλαιο  

               



Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Περιγραφή: Πρόκειται για εταιρεία που ιδρύεται από του   
άτομα με σκοπό τη συμμετοχή σε εμπορικές δραστηρι   
νέταιροι στις ομόρρυθμες εταιρείες φέρουν κοινή και απ  
θύνη. Τα αλλοδαπά πρόσωπα πρέπει να είναι κάτοικοι τ   
για να συμμετέχουν σε ομόρρυθμη εταιρεία. Δεν υπάρχ  
θέσεις για κατώτατο ή ανώτατο όριο ιδρυτικού κεφαλαί  

Υποκατάστημα 

Ξένες εταιρίες που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγ  
σε μητρώα του εξωτερικού, καθώς και αλλοδαπά φυσ   
ή εταιρίες που δεν είναι νομικά πρόσωπα είναι δυνατό   
υποκατάστημα, αν σύμφωνα με την εθνική τους νομ   
αποκτήσει επίσημα την εμπορική ιδιότητα. 

Για την ίδρυση υποκαταστήματος δεν απαιτείται ιδρυτ   
Το υποκατάστημα δεν αποτελεί νομική οντότητα, είν    
ιδρυτικής εταιρίας. Τα υποκαταστήματα υποχρεούνται   
λογαριασμούς ως ανεξάρτητες εταιρίες και να ετοιμά  
σμούς 

Ίδρυση και εγγραφή υποκαταστήμ  

Ένα υποκατάστημα καταχωρείται στο εμπορικό μητρώ   
δικείου της περιοχής στην οποία βρίσκεται η έδρα του 
ματος. Η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο πραγματοπο   
έγγραφης αίτησης που περιλαμβάνει: 

• την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον σκοπό της επιχεί  
• το εγκεκριμένο κεφάλαιο του ιδρυτή 
     

               



Γραφείο Εμπορικής Αντιπροσωπε  

Ένα γραφείο εμπορικής αντιπροσωπείας μπορεί να ιδρ   
οντότητες που δικαιούνται να ασκήσουν επιχειρηματικ   
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. 

Τα γραφεία εμπορικής αντιπροσωπείας εγγράφονται σ    
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας. 

Οι αντιπροσωπείες δεν διαθέτουν νομική οντότητα και δ    
ασκούν οικονομικές δραστηριότητες. Μπορούν μ    
δραστηριότητες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ    
πελατών, τη σύναψη συμβολαίων, καθώς και άλλε   
που δεν χαρακτηρίζονται ως οικονομικές ή εμπορικές    
Νόμο. 

Απαιτούμενα έγγραφα για  
σύσταση γραφείου αντιπροσωπείας 

1. Αίτηση για εγγραφή, 
2. Απόσπασμα από την εγγραφή της ιδρυτικής εταιρείας, πο      

αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς νό   
από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του ιδρυτή, 
και θεωρημένο από τη βουλγαρική πρεσβεία στην χώρα τ   

3. Απόφαση της διοίκησης της εταιρείας για την ίδρυση και λ   
αντιπροσωπείας, 

4. Επίσημο έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ξένες  
και το οποίο πιστοποιείται άτομα που δικαιούνται να αντιπρ   
ιδρυτή. Το έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιημένο, μεταφ   
θεωρημένο, 

5. Πληρεξούσιο, που να εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο να εν    
του ιδρυτή, 

6. Υπόδειγμα υπογραφής του εμπορικού αντιπροσώπου, επικυ    
συμβολαιογράφο, 

7 Α ό δ ξ λ ή   ύ  ή   Ε ό  
   

         
   

               


