
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, 
Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 

Ε-mail: economy@grembassysofia.org 
Web: www.agora.mfa.gr/bg60 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
Ο∆ΗΓΟΣ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 

mailto:economy@grembassysofia.org
http://www.agora.mfa.gr/bg60
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/EU-Bulgaria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Bulgaria.svg


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας  
 

2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................... 3 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................................... 3 

Ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στη Βουλγαρία .................................................... 3 

Κυριότερες µορφές εταιρειών ................................................................................. 4 

Φορολογική νοµοθεσία ................................................................................................ 5 

Κυριότεροι φόροι ..................................................................................................... 5 

Φορολογικές α.αλλαγές .......................................................................................... 6 

Ε.ενδυτικά κίνητρα ..................................................................................................... 6 

Ε.ενδυτική νοµοθεσία ............................................................................................. 6 

Βιοµηχανικές ζώνες .................................................................................................. 7 

Εργασιακές σχέσεις – Κοινωνική Ασφάλιση ............................................................ 8 

Μισθοί –Ασφαλιστικές εισφορές ............................................................................ 8 

Νόµος για την Α.ασχόληση ................................................................................... 9 

Οµαδικές Α.ολύσεις .............................................................................................. 10 

Νόµος για τα Συνταξιοδοτικά Ταµεία ................................................................ 10 

3. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ .............................................................................................. 10 

3.1. Προµήθειες ........................................................................................................... 10 

Νοµικό .λαίσιο ...................................................................................................... 10 

Αρχή κρατικών .ροµηθειών ................................................................................. 11 

3.2. Αγορά γης – Κατασκευές .................................................................................... 12 

3.3. ∆ιανοητικά δικαιώµατα ..................................................................................... 13 

Αρµόδιες υ.ηρεσίες ............................................................................................... 13 

Νοµοθεσία ............................................................................................................... 14 

3.4. Τρα.εζικός τοµέας – Χρηµατοδότηση ε.ιχειρήσεων ..................................... 14 

Τρα.εζικός κλάδος ................................................................................................. 14 

∆ιεθνείς χρηµατοδοτικές ευκαιρίες ...................................................................... 15 

3.5. Τηλε.ικοινωνίες .................................................................................................. 16 

Τηλεφωνία (κινητή – σταθερή) ............................................................................. 16 

Internet ..................................................................................................................... 16 

3.6. Ενέργεια ................................................................................................................ 17 

Ανανεώσιµες .ηγές ενέργειας .............................................................................. 18 

ΠΗΓΕΣ ............................................................................................................................. 20 

 
 
 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας  
 

3 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η .ροσέλκυση ξένων ε.ενδυτών α.οτελεί βασική .ροτεραιότητα της 
Βουλγαρίας, η ο.οία έχει µεταρρυθµίσει τόσο την ε.ενδυτική όσο και τη 
φορολογική της νοµοθεσία, ώστε να καταστεί .ιο ελκυστική. Στο ∆είκτη 
Οικονοµικής Ελευθερίας η χώρα κατετάγη 61η για το 2012, χάνοντας 1 
θέση σε σχέση µε το .ροηγούµενο έτος.  Σύµφωνα µε τον ως άνω δείκτη, 
.αρά την .ροώθηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, τη δυναµικότερη 
ανά.τυξη εµ.οδίζουν η γραφειοκρατία, τα φαινόµενα διαφθοράς και η 
.ροβληµατική λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος. Ειδικότερα 
.ροβλήµατα εντο.ίζονται σε ε.ιµέρους τοµείς, ό.ως, ..χ. τα .νευµατικά 
δικαιώµατα, στα ο.οία θα αναφερθούµε .αρακάτω. 
  Χαµηλότερη κατά 3 θέσεις σε σχέση µε την κατάταξη 2010–2011 είναι η 

κατάταξη της Βουλγαρίας και στο διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας 
2011–2012, µε τους ερωτώµενους να εντο.ίζουν, .έρα των ανωτέρω, 
.ροβλήµατα στην εξασφάλιση ε.αρκούς χρηµατοδότησης, στην έλλειψη 
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού αλλά και στον υψηλό .ληθωρισµό. 
Στην έρευνα Doing Business 2011 της Παγκόσµιας Τρά.εζας, η 
Βουλγαρία καταλαµβάνει την 51η θέση µεταξύ 183 χωρών στο δείκτη 
ευκολίας για την ίδρυση ε.ιχείρησης, .αραµένοντας στάσιµη σε σχέση µε 
το 2010 και το 2011.   
 Ε.ιφορτισµένη µε το κύριο βάρος υ.οστήριξης της κυβερνητικής 

ε.ενδυτικής .ολιτικής είναι η Invest Bulgaria Agency (Web: 
http://www.investbg.government.bg/). Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της 
ως άνω αρχής είναι να υ.οστηρίζει τις ξένες ε.ιχειρήσεις στις ε.ενδυτικές 
τους .ροσ.άθειες στη Βουλγαρία. 
 Σύµφωνα µε έρευνα του βουλγαρικού Υ.ουργείου Οικονοµίας (2011), οι 

τοµείς µε τις µεγαλύτερες .ροο.τικές ανά.τυξης στη χώρα είναι η 
ηλεκτρονική, οι τεχνολογίες της .ληροφορίας (ΙΤ) και οι υ.ηρεσίες 
outsourcing. Έ.ονται κλάδοι, ό.ως η χηµική βιοµηχανία, τα τρόφιµα, οι 
αεροµεταφορές και οι χερσαίες εµ.ορευµατικές µεταφορές. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στη Βουλγαρία 
 

Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, αλλοδα.οί υ.ήκοοι µ.ορούν να κατέχουν 
έως και το 100% του κεφαλαίου µιας βουλγαρικής εταιρείας. Η διαδικασία για 
την ίδρυση εταιρείας είναι α.λή και .εριλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
 

http://www.heritage.org/Index/Country/Bulgaria
http://www.heritage.org/Index/Country/Bulgaria
http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full%20rankings.pdf
http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full%20rankings.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
http://www.investbg.government.bg/
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 Καταχώρηση της εταιρείας στο εµ.ορικό µητρώο (χωρίς να α.αιτείται 
.λέον δικαστική α.όφαση), σύµφωνα µε τη διαδικασία .ου .ροβλέ.ει για 
κάθε τύ.ο εταιρείας ο Νόµος για τις Εµ.ορικές Εγγραφές (Commercial 
Register Act) του 2008. Το καταστατικό, το ο.οίο εγκρίνεται .ριν α.ό την 
εγγραφή της εταιρείας, .ρέ.ει να .εριλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα, τα 
ο.οία κρίνονται υ.οχρεωτικά για την συγκεκριµένη µορφή εταιρείας, 
σύµφωνα µε  το βουλγαρικό δίκαιο. Το χρονικό διάστηµα .ου α.αιτείται 
για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών µέχρι την τελική εγγραφή της 
εταιρείας στο µητρώο υ.ολογίζεται σε .ερί.ου 1 µήνα.  
 Μετά την one-stop εγγραφή στο εµ.ορικό µητρώο, η εταιρεία λαµβάνει 

έναν εξειδικευµένο κωδικό (Unified Identification Code - ЕИК), ο ο.οίος 
εξυ.ηρετεί κάθε δηµόσιο σκο.ό (κοινωνικοασφαλιστικό, στατιστικό, 
φορολογικό κτλ.) και δεν α.αιτείται .λέον καµία ε.ι.ρόσθετη εγγραφή 
(..χ. στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο). 
 Τα ως άνω δεν ισχύουν για τα γραφεία εµ.ορικού αντι.ροσώ.ου ξένης 

εταιρείας, τα ό.οια οφείλουν να εγγράφονται εκτός α.ό το εµ.ορικό 
µητρώο και στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο για στατιστικούς, 
φορολογικούς και κοινωνικοασφαλιστικούς λόγους. 

 
Κυριότερες µορφές εταιρειών : 
 
Οι .ιο διαδεδοµένες µορφές εταιρικής οργάνωσης, στην Βουλγαρία, είναι η 
εταιρεία .εριορισµένης ευθύνης (OOD) και η ανώνυµη εταιρεία(AD) : 
 

• Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (OOD) 
- ελάχιστο α.αιτούµενο κεφάλαιο 1 lev (€2) 
- δύναται να είναι και µονο.ρόσω.η (EOOD) 

• Ανώνυµη Εταιρεία (AD) 
- ελάχιστο α.αιτούµενο κεφάλαιο 50.000 λέβα (€ 25.000) 
- δύναται να είναι και µονο.ρόσω.η (ΕΑD) 
 

      Μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίου (ελάχιστου) α.αιτείται για την ίδρυση : 
1. εταιρειών ε.ενδύσεων 
2. τρα.εζών : 10 εκατ. λέβα (€ 5 εκατ.) 
3. ασφαλιστικών εταιρειών : 2 – 6 εκατ. λέβα  
 

Χρήσιµες +ληροφορίες για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία 

– Το κόστος σύστασης εταιρείας στη Βουλγαρία ανέρχεται συνολικά .ερί.ου στα € 
500–600 (συνυ.ολογίζεται η µετάφραση των σχετικών εγγράφων στην αγγλική).  

– Εάν ο ιδιοκτήτης της νέας εταιρείας είναι φυσικό .ρόσω.ο, τότε τα έξοδα 
µετάφρασης του διαβατηρίου του είναι ελάχιστα.  

– Εάν ο ιδιοκτήτης είναι νοµικό .ρόσω.ο, α.αιτούνται ε.ικυρωµένα αντίγραφα 
του .ιστο.οιητικού .ροσωρινής κατάστασης και του καταστατικού λειτουργίας 
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της µητρικής εταιρείας. Εάν η νέα εταιρεία είναι θυγατρική ελληνικής εταιρείας 
τα ως άνω έγγραφα .ρέ.ει να είναι ε.ίσηµα µεταφρασµένα στη βουλγαρική 
(κόστος .ερί.ου € 9 ανά σελίδα, εφόσον η µετάφραση γίνει στη Βουλγαρία). 

– Οι ενδιαφερόµενοι µ.ορούν να ορίσουν µε .ληρεξούσιο δικηγόρο, ο ο.οίος θα 
κατοχυρώσει την ε.ωνυµία και θα τους εκ.ροσω.εί ενώ.ιον των τρα.εζών και 
των βουλγαρικών αρχών. Α.αιτείται η φυσική .αρουσία του ενδιαφερόµενου 
στη Βουλγαρία για την υ.ογραφή  του .ληρεξουσίου  ενώ.ιον 
συµβολαιογράφου. Η τρά.εζα εκδίδει .ιστο.οιητικό για την κατάθεση του 
ελάχιστου α.αιτούµενου κεφαλαίου, .ου µαζί µε τα υ.όλοι.α δικαιολογητικά, 
υ.οβάλλονται στην υ.ηρεσία εµ.ορικού µητρώου. 

 

Φορολογική νοµοθεσία 
      

Με τη φορολογική µεταρρύθµιση του 2007 ετέθη ως στόχος η ενίσχυση της 
ε.ιχειρηµατικότητας και η εξασφάλιση ενός διαφανούς και λειτουργικού 
φορολογικού συστήµατος σύµφωνα µε κοινοτικό δίκαιο. Με την ανωτέρω 
µεταρρύθµιση καταργήθηκε η .ροοδευτική φορολογική κλίµακα στα φυσικά 
.ρόσω.α και αντικαταστάθηκε α.ό ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%, ο ο.οίος 
ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών. 
 
Κυριότεροι φόροι : 
 

• φόρος φυσικών .ροσώ.ων 10% (flat tax) 
• εταιρικός φόρος 10% (flat tax) 
• φόρος µερισµάτων 5% 
• φόρος .ροστιθεµένης αξίας (DDS) 20% και µηδενικός .ροκειµένου για 

εξαγωγές και ενδοκοινοτικές .ροµήθειες.                                               
 

Υ.οχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υ.άρχει µόνο στις ακόλουθες .ερι.τώσεις: 
1. Κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα (€ 25.000) 
2. Ενδοκοινοτικές .ροµήθειες άνω των 20.000 λέβα (€ 10.000) 
3. Πωλήσεις εξ α.οστάσεως άνω των 70.000 λέβα (€ 35.000) 
 

• Ειδικός φόρος κατανάλωσης ε.ιβάλλεται στο αλκοόλ, τα .ροϊόντα 
κα.νού, τα .ολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισµό και το .ετρέλαιο. 

• Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια καθορίζουν, εντός του .λαισίου του νόµου,  το 
ακριβές ύψος των δηµοτικών φόρων και τελών : 

- ∆ηµοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα α.ό 0,5% έως 2%  
- ∆ηµοτικός φόρος µεταβίβασης ακινήτων α.ό 1,3% έως 2,6%. 
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Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υ.ογράψει συµφωνία για την α.οφυγή της 
δι.λής φορολογίας σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου (Νόµος 
2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994). 
 
Φορολογικές α+αλλαγές: 
 
Οι ε.ιχειρήσεις, .ου έχουν ε.ενδύσει σε υ.οβαθµισµένες .εριοχές  (ό.ου η 
ανεργία, κατά το .ροηγούµενο έτος, ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη του µέσου 
όρου στην χώρα), µ.ορούν να ε.ωφεληθούν α.ό ορισµένες φορολογικές 
διευκολύνσεις εφόσον .ληρούν ορισµένες .ροϋ.οθέσεις. 
 
Ειδικότερα : 

• Α.αλλαγή µέχρι και 100% του εταιρικού φόρου (10%) .ροκειµένου για 
βιοµηχανικές µονάδες, εγκατεστηµένες σε .εριοχές µε ανεργία 
µεγαλύτερη κατά 35% τουλάχιστον του µέσου όρου. Η εν λόγω α.αλλαγή 
ισχύει για µία .ενταετία ανεξάρτητα α.ό τη εξέλιξη της ανεργίας. 

• Μείωση του εταιρικού φόρου µέχρι το 10% ε.ί της αξίας των .άγιων 
ε.ενδύσεων, (µε την εξαίρεση των ε.ιβατικών αυτοκινήτων), µε την 
.ροϋ.όθεση ότι η ε.ένδυση .ραγµατο.οιείται σε .εριοχή  µε ανεργία 
µεγαλύτερη κατά 50% του εθνικού µέσου όρου. 

• Ειδική έκ.τωση (αφαίρεση α.ό τα κέρδη των αµοιβών και εργοδοτικών 
εισφορών µέχρι και 12 µηνών) για τις ε.ιχειρήσεις .ου .ροσλαµβάνουν 
εγγεγραµµένους ανέργους. 

 

Ε!ενδυτικά κίνητρα 
 
Ε+ενδυτική νοµοθεσία 
 
Τα ε.ενδυτικά κίνητρα εξειδικεύονται και υλο.οιούνται α.ό την Invest Bulgaria 
Agency, κυβερνητικό οργανισµό, υ.αγόµενο στο Υ.ουργικό Συµβούλιο. 
Σύµφωνα µε την κείµενη ε.ενδυτική νοµοθεσία, οι ε.ενδύσεις, ανάλογα µε το 
ύψος τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 
 
Α΄ τάξεως :  

• άνω των 32 εκατ. λέβα (€16 εκατ.) 
• άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.), σε .εριοχή µε ανεργία .ου υ.ερβαίνει  

τον εθνικό µέσο όρο ή .ρόκειται για ε.ένδυση  σε υψηλή τεχνολογία στον 
βιοµηχανικό τοµέα 

• άνω των 11 εκατ. λέβα (€ 5,6 εκατ.) για ε.ένδυση σε υψηλή τεχνολογία 
στις  υ.ηρεσίες  
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Β΄ τάξεως : 
• άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.) 
• άνω των 8 εκατ. λέβα, σε .εριοχή µε ανεργία υψηλότερη του εθνικού 

µέσου όρου ή ε.ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στην βιοµηχανία 
• άνω των 5,5 εκατ. λέβα και ε.ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υ.ηρεσίες 

 
Προβλε.όµενα κίνητρα : 

Ø σύντµηση των διαδικαστικών διατυ.ώσεων 
Ø .ρονοµιακή διοικητική αντιµετώ.ιση (κατηγορία Α’) 
Ø .ρονοµιακή µεταχείριση  για α.όκτηση δηµόσιας και δηµοτικής ακίνητης 

.εριουσίας 
Ø χρηµατοοικονοµική βοήθεια για έργα υ.οδοµής (κατηγορία Α’) 
Ø χρηµατοοικονοµική βοήθεια για την εκ.αίδευση του .ροσω.ικού µέχρι 

29 ετών 
 

Μία ακόµη εξειδικευµένη κατηγορία ε.ενδύσεων .ροστέθηκε µε την .ιο 
.ρόσφατη τρο.ο.οίηση του ε.ενδυτικού νόµου το 2009. Πρόκειται για τα 
Ε.ενδυτικά Σχέδια Προτεραιότητας, τα ο.οία .ρέ.ει να .ληρούν τόσο τις 
.ροϋ.οθέσεις του Κανονισµού της ΕΕ 800/2008 όσο και ένα τουλάχιστον α.ό τα 
.αρακάτω κριτήρια: 

o Να υ.ερβαίνουν κατά τρεις τουλάχιστον φορές το ελάχιστο όριο 
των ε.ενδύσεων Α’ τάξης 

o Να ενισχύουν την α.ασχόληση µε ε.ενδύσεις στον τοµέα της 
τεχνολογίας ή σε .εριοχές µε .ρόβληµα ανεργίας 

o Να στοχεύουν στην ανά.τυξη των βιοµηχανικών ζωνών. 
o Να στοχεύουν στην ανά.τυξη τεχνολογικών .άρκων. 

 
Τα ΕΣΠ υλο.οιούνται βάσει κανονιστικών .ράξεων για την εφαρµογή του 
ε.ενδυτικού νόµου και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 800/2008. Λαµβάνονται δε 
υ.όψη και οι διατάξεις του Νόµου για τις Κρατικές Ενισχύσεις, καθώς η 
υ.οστήριξη .ου τους .αρέχεται α.ό το βουλγαρικό δηµόσιο λαµβάνει τη µορφή 
κρατικής ενίσχυσης. 
 
Βιοµηχανικές ζώνες 
 
Ε.ισηµαίνεται .ως αυτήν τη στιγµή λειτουργούν στη Βουλγαρία τρεις 
βιοµηχανικές ζώνες: Free Zone Ruse, Free Zone Vidin και Free Zone Svilengrad, 
η τελευταία κοντά στα σύνορα µε Ελλάδα και Τουρκία. Οι ως άνω ζώνες, τις 
ο.οίες διαχειρίζεται η κρατική “National Company Industrial Zones (NCIS)”, 
.ροσφέρουν µια σειρά α.ό υ.ηρεσίες και διευκολύνσεις στις ε.ιχειρήσεις, .ου 
ε.ιλέγουν να εγκατασταθούν σε αυτές, µε σκο.ό να .ροσελκύσουν ξένες 
εταιρείες (βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα της NCIS: 
http://industrialzones.bg/zones.php?language=EN).  

http://industrialzones.bg/zones.php?language=EN


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας  
 

8 

 

Εργασιακές σχέσεις – Κοινωνική Ασφάλιση 
 
Ο Εργατικός Κώδικας (ΦΕΚ 26/01.04.1986 – η τελευταία τρο.ο.οίηση έλαβε 
χώρα το ∆εκέµβριο 2011), ό.ως έχει συµ.ληρωθεί µε µεταγενέστερες νοµοθετικές 
.ράξεις, α.οτελεί το βασικό νοµοθετικό .λαίσιο .ου διέ.ει τις εργασιακές 
σχέσεις.  
 
Για τους αλλοδα.ούς .ου .ροτίθενται να εργαστούν στην Βουλγαρία, 
α.αιτούνται ορισµένες .ροϋ.οθέσεις, ό.ως η .ρογενέστερη εξασφάλιση άδειας 
εργασίας, την ο.οία εκδίδει η Εθνική Υ.ηρεσία Α.ασχόλησης  και ισχύει για ένα 
έτος  µε δυνατότητα ε.ιµήκυνσης για ε.ι.λέον δύο έτη.  
 
Κατ’ εξαίρεση, η εκδιδόµενη άδεια δύναται να είναι µεγαλύτερης διάρκειας 
.ροκειµένου .ερί .ροσώ.ων .ου κατέχουν υψηλές διευθυντικές θέσεις ή σε 
ειδικές .ερι.τώσεις χειρισµού εξο.λισµού αλλοδα.ής .ροέλευσης. Για τους 
.ολίτες των κρατών µελών της ΕΕ ισχύουν τα κοινοτικώς κρατούντα (EEC No 
1612/1968) : ∆εν α.αιτείται άδεια εργασίας ή άλλη διαδικαστική .ροϋ.όθεση, 
καθώς, µετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, οι κοινοτικοί υ.ήκοοι δε θεωρούνται 
αλλοδα.οί (ν. 153/1998, ό.ως τρο.ο.οιήθηκε µε το ν. 103/2009). Πρέ.ει, όµως, 
οι κοινοτική υ.ήκοοι να δηλώνουν την εγκατάστασή τους στη Βουλγαρία στην 
αρµόδια υ.ηρεσία του Υ.ουργείου Εσωτερικών. 
 
Τα θέµατα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης των αλλοδα.ών .ου εργάζονται 
στην Βουλγαρία ρυθµίζονται βάσει των εσωτερικών νόµων εκτός εάν άλλως 
.ροβλέ.εται στις διεθνείς συµφωνίες .ου έχει .ροσυ.ογράψει η Βουλγαρία.   
 
Οι αµοιβές των εργαζοµένων µ.ορούν να ορίζονται σε β/λέβα ή σε ξένο 
νόµισµα, .λην όµως, στην .ράξη, η αµοιβές καταβάλλονται σε λέβα (δηλ. το 
ισοδύναµο σε λέβα του συνοµολογηθέντος µισθού). 
 

 Μισθοί –Ασφαλιστικές εισφορές 
 

Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός, µετά τις τελευταίες αυξήσεις (α.ό 01.05.2012), 
διαµορφώνεται  στα 290  λέβα  ή  € 148  για  κανονικό  ωράριο εργασίας (8 
ώρες/ηµέρα και 40 ώρες/εβδοµάδα) και σε 1,73 λέβα ανά ώρα εργασίας. Το α’ 
τρίµηνο 2012 ο µέσος µηνιαίος µισθός έφθασε στα 731 λέβα µε µέσο ανώτερο τα 
1.724 λέβα στον τηλε.ικοινωνιακό τοµέα και µέσο κατώτερο τα 475 λέβα στις 
υ.ηρεσίες εστίασης. Για το ως άνω διάστηµα, ο µέσος µηνιαίος µισθός στο 
δηµόσιο τοµέα ανήλθε στα 752 λέβα, ενώ στον ιδιωτικό στα 723 λέβα. 

 

http://www.kik-info.com/classifications/mrz.php
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Σύµφωνα µε συγκριτικά στοιχεία του EUROSTAT, οι µισθοί στην Βουλγαρία 
αντιστοιχούν µόλις στο 36% του εθνικού ΑΕΠ (α.ό τα χαµηλότερα .οσοστά 
στην Ευρώ.η), το δε µέσο µηνιαίο εισόδηµα των β/νοικοκυριών υ.ολεί.εται 
κατά 8 φορές του µέσου όρου των κρατών µελών της Ε.Ε.  
 
Η βουλγαρική νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης έχει σηµαντικά τρο.ο.οιηθεί 
κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών λόγω αφενός της ταχύτατης ανά.τυξης 
των οικονοµικών σχέσεων της χώρας και αφετέρου της εναρµόνισής της µε την 
κοινοτική νοµοθεσία. Ο Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 110/1999, µε τις 
τελευταίες τρο.ο.οιήσεις ΦΕΚ 113/28.12.2007) ρυθµίζει τα συναφή θέµατα ενώ 
συµ.ληρωµατικές διατάξεις στον Ετήσιο Προϋ.ολογισµό του Νόµου Κρατικής 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ABSSIA) ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τις ανώτατες και 
κατώτατες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση, στην 
Βουλγαρία,  .αρέχει α.οζηµίωση, οικονοµική βοήθεια και συντάξεις στους 
ασφαλισµένους για κινδύνους ό.ως : .ροσωρινή ανικανότητα .ρος εργασία, 
ανα.ηρία, µητρότητα, γήρατος και θανάτου.   
 
Σύµφωνα µε τις .λέον .ρόσφατες ρυθµίσεις, οι µέσες ασφαλιστικές εισφορές 
ανέρχονται σε .ερί.ου 31% του µικτού µισθού και καταβάλλονται κατά 18% α.ό 
τον εργοδότη και κατά 13% α.ό τον εργαζόµενο.1 
 

Νόµος για την Α+ασχόληση  
 
Στο Νόµο για την Α.ασχόληση (ΦΕΚ 112/2001, τελευταία τρο.ο.οίηση ΦΕΚ 
46/12.06.2007) .ροσδιορίζονται οι κρατικές αρχές .ου είναι ε.ιφορτισµένες µε 
τον σχεδιασµό και την ανά.τυξη των δραστηριοτήτων και µέτρων της .ολιτικής 
για την τόνωση της α.ασχόλησης και την µείωση της ανεργίας. Στον ίδιο νόµο 
ε.ίσης καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υ.οχρεώσεις των ατόµων .ου 
αναζητούν α.ασχόληση καθώς και εκείνων των εργοδοτών.  
 
Για την χορήγηση ε.ιδόµατος ανεργίας,  ο ενδιαφερόµενος, Βούλγαρος ή 
αλλοδα.ός οφείλει να εγγραφεί, ως άνεργος, στην Εθνική Υ.ηρεσία 
Α.ασχόλησης ή στα κατά τό.ους γραφεία της. Οι εργοδότες ε.ίσης .ου 
ε.ιθυµούν να συµµετέχουν στα κρατικά .ρογράµµατα για την τόνωση της 
α.ασχόλησης οφείλουν να ανακοινώσουν στην εν λόγω Υ.ηρεσία τις κενές 
θέσεις τους εργασίας.  
 

                                                 
1 KPMG, Individual Income Tax & Social Security Rate Survey 2011, 46, url: 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/individual-income-
tax-social-security-rate-survey-September-2011.pdf.   

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/individual-income-tax-social-security-rate-survey-September-2011.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/individual-income-tax-social-security-rate-survey-September-2011.pdf
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Οµαδικές Α+ολύσεις 
 
Προκειµένου να .ροβεί σε οµαδικές α.ολύσεις, ο εργοδότης οφείλει, εντός 30 
ηµερών, να ενηµερώσει γρα.τώς το οικείο το.ικό γραφείο της Εθνικής 
Υ.ηρεσίας Α.ασχόλησης καθώς και τους εκ.ροσώ.ους των εργαζοµένων. 
 
Οι .αρακάτω .ερι.τώσεις α.ολύσεων χαρακτηρίζονται ως «οµαδικές 
α.ολύσεις» : 

• άνω των 10 εργαζοµένων .ροκειµένου .ερί ε.ιχειρήσεων .ου 
α.ασχολούν 20 – 100 άτοµα 

• άνω του 10% του εργατικού δυναµικού για ε.ιχειρήσεις µε 100 – 300 
εργαζόµενους 

• άνω των 30 εργαζοµένων για ε.ιχειρήσεις .ου α.ασχολούν .ερισσότερα 
α.ό 300 άτοµα 

• τουλάχιστον 20 εργαζόµενους, για όλες τις ε.ιχειρήσεις εφόσον 
.ραγµατο.οιούνται εντός 90 ηµερών. 

 
Μετά την ανωτέρω γρα.τή ενηµέρωση, συστήνονται οµάδες  α.ό εκ.ροσώ.ους 
του εργοδότη, των εργαζοµένων και της Εθνικής Υ.ηρεσίας Α.ασχόλησης 
.ροκειµένου να εκ.ονήσουν σχέδια αρωγής  και κατάρτισης των α.ολυµένων. 

 

Νόµος για τα Συνταξιοδοτικά Ταµεία 
 
Σύµφωνα µε την βουλγαρική νοµοθεσία, οι συντάξεις εντάσσονται στο 
γενικότερο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και οι σχετικές ρυθµίσεις είναι 
ενσωµατωµένες στον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι .ληρωµές των 
συντάξεων και των α.οζηµιώσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : την 
υ.οχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης, την .ρόσθετη υ.οχρεωτική ασφάλιση 
συνταξιοδότησης (για όσους γεννήθηκαν µετά την 31.12.1959) και την .ρόσθετη 
.ροαιρετική ασφάλιση συνταξιοδότησης (για όσους έχουν συµ.ληρώσει το 16ο 

της ηλικίας τους), η ο.οία µ.ορεί να γίνει σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό φορέα. 
 

3. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

3.1. Προµήθειες 

Νοµικό +λαίσιο 
Το σηµαντικότερο νοµικό κείµενο είναι ο Νόµος .ερί Κρατικών Προµηθειών 
(2006), ο ο.οίος τρο.ο.οιήθηκε (2009, 2010), ώστε να συµµορφωθεί µε την 
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κοινοτική νοµοθεσία. Η .ροβλε.όµενη α.ό την κοινοτική νοµοθεσία διαδικασία 
.ροκήρυξης κρατικών διαγωνισµών ακολουθείται για .ροκηρύξεις άνω των 
BGN 50.000 για τις .ερισσότερες .ερι.τώσεις (υ.ηρεσίες, .ροµήθειες κτλ.), ενώ 
το κατώτατο όριο ανέρχεται στα BGN 200.000, όταν .ρόκειται για δηµόσια έργα. 
Για .οσά κάτω α.ό τα ως άνω όρια η διαδικασία είναι α.λο.οιηµένη. 
 

Τελευταίες τρο+ο+οιήσεις Νόµου +ερί Κρατικών Προµηθειών (Ιούλιος 2010)2 

– Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2007/66/EC (για τη βελτίωση των διαδικασιών 
δικαστικής .ροσφυγής στον τοµέα των κρατικών .ροµηθειών). Έχουν ήδη 
ενσωµατωθεί οι κοινοτικές οδηγίες 2004/17/EC και 2004/18/EC, ενώ εκκρεµεί η 
ενσωµάτωση της οδηγίας 2009/81/EC. 

– Καθιέρωση 14ήµερης .εριόδου αναµονής (standstill) µετά την κοινο.οίηση της 
α.όφασης ε.ιλογής αναδόχου σε όλους τους ενδιαφερόµενους και .ριν α.ό την 
έναρξη ισχύος της σύµβασης. Προβλέ.ονται εξαιρέσεις. 

– Καθιέρωση µικρότερων .ροθεσµιών για έκδοση α.όφασης α.ό τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα: 1 µήνας τόσο για την Ε.ιτρο.ή Ανταγωνισµού (α’ βαθµός) 
όσο και για το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο (β’ βαθµός).3  

– Μείωση του ανώτατου .οσού της εγγύησης .ου .ρέ.ει να κατατεθεί (3% της 
αξίας της σύµβασης). 

– ∆ιεξοδικότερες ρυθµίσεις για τις .ερι.τώσεις υ.ερβολικά χαµηλών .ροσφορών, 
οι ο.οίες .λέον δε θα αφορούν µόνο στην τιµή, αλλά και σε άλλες .αραµέτρους 
των .ροσφορών (..χ. διάρκεια). 

– Ρυθµίζονται αναλυτικότερα τα σχετικά µε την κατάθεση συµ.ληρωµατικών 
εγγράφων και τη διόρθωση ήδη κατατεθειµένων εγγράφων. 

Αρχή κρατικών +ροµηθειών 
Στη Βουλγαρία έχει θεσ.ιστεί και λειτουργεί η Αρχή Κρατικών 

Προµηθειών (Public Procurement Agency), στα καθήκοντα της ο.οίας 
.εριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:  

1. Η νοµοτεχνική συµβολή σε νοµικά κείµενα σχετικά µε τις κρατικές 
.ροµήθειες,  

2. Η α.άντηση σε γρα.τά ερωτήµατα σχετικά µε το ισχύον θεσµικό .λαίσιο 
και η λειτουργία δύο ανοιχτών τηλ. γραµµών για υ.οβολή ερωτηµάτων 
αναφορικά µε τη νοµοθεσία και τις ακολουθούµενες διαδικασίες,  

3. Ο ex ante έλεγχος διαδικασιών χρηµατοδοτούµενων α.ό κοινοτικά 
κονδύλια και διαδικασιών για τις ο.οίες δεν .ροβλέ.εται δηµοσίευση 
.ροηγούµενης γνωστο.οίησης (άρθρα 20α & 20β του νόµου για τις 
κρατικές .ροµήθειες),  

                                                 
2 Αναλυτικά για τις τελευταίες τροποποιήσεις του εν λόγω νόµου, βλ.: 
http://www.kpmg.com/BG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/Tax/Documents/Amend
ments%20to%20the%20Public%20Procurement%20Act%20.html.  
Το κείµενο του νόµου µε τις τελευταίες τροποποιήσεις είναι διαθέσιµο στην ηλ. διεύθυνση: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/Normativna%20baza/PPL_17_12_2010.pdf.  
3 Σηµειώνεται ότι στις ελεγκτικές αρχές περιλαµβάνονται, ακόµη, η ∆ηµόσια Επιτροπή Εποπτείας (Public 
Financial Inspection Agency) και η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία (National Audit Office). 

http://www.kpmg.com/BG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/Tax/Documents/Amendments%20to%20the%20Public%20Procurement%20Act%20.html
http://www.kpmg.com/BG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/Tax/Documents/Amendments%20to%20the%20Public%20Procurement%20Act%20.html
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/Normativna%20baza/PPL_17_12_2010.pdf
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4. Η διατήρηση του Μητρώου Κρατικών Προµηθειών (Public Procurement 
Register), στο ο.οίο .εριλαµβάνονται α.οφάσεις (το νοµικό κείµενο µε το 
ο.οίο α.οφασίζεται η .ροκήρυξη) και .ροκηρύξεις διαγωνισµών, 
ανακοινώσεις σύναψης συµβάσεων και άλλες .ληροφορίες. Το εν λόγω 
Μητρώο .ροσφέρει και άλλες ηλεκτρονικές υ.ηρεσίες, ό.ως την 
ηλεκτρονική α.οστολή (e-sender) .ροκηρύξεων διαγωνισµών στην 
Εφηµερίδα της ΕΕ για δηµοσίευση. Πρόσβαση στο Μητρώο .ροσφέρεται 
µέσω της διαδικτυακής .ύλης κρατικών .ροµηθειών, ο.ού υ.άρχει η 
δυνατότητα εξειδικευµένων αναζητήσεων µε χρήση φίλτρων και λέξεων-
κλειδιών: 

Public Procurement Portal: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1082253&_dad=portal&_schema

=PORTAL 
 

Ε.ισηµαίνεται ότι η Αρχή Κρατικών Προµηθειών δεν είναι αρµόδια για την 
ε.ιλογή του αναδόχου ούτε για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων. Η 
αρµοδιότητα αυτή ανήκει στις αναφερόµενες στις .ροκηρύξεις κρατικές αρχές 
(contracting agencies), δηλαδή υ.ουργεία, ΟΤΑ, ε.ιχειρήσεις δηµόσιας 
ωφέλειας κτλ.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου, οι καταχωρηµένες αρχές 
και υ.ηρεσίες µε αρµοδιότητα σύναψης κρατικών συµβάσεων ανέρχονται στις 
2080.  

 
Το Γραφείο µας αναρτά σε τακτά χρονικά διαστήµατα (δύο φορές την εβδοµάδα) 
τις νέες .ροκηρύξεις στην ηλεκτρονική του διεύθυνση: http://agora.mfa.gr/bg60 

3.2. Αγορά γης – Κατασκευές  
 
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Βουλγαρίας, α.αγορεύεται η αγορά γης α.ό 
αλλοδα.ά φυσικά και νοµικά .ρόσω.α. Συνε.ώς, τα τελευταία δεν µ.ορούν να 
γίνουν ιδιοκτήτες οικο.έδων, αγροτεµαχίων κτλ. Μ.ορούν, όµως, να 
α.οκτήσουν  κτίρια, διαµερίσµατα (χωρίς το αναλογούν .οσοστό στην 
κοινόχρηστη γη του κτιρίου) και .εριορισµένα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα 
(δικαίωµα χρήσης, κατασκευής κτλ.). Πάντως, το ως άνω συνταγµατικό εµ.όδιο 
.αρακάµ.τεται µε τη συνήθη .ρακτική στη Βουλγαρία να συστήνονται εταιρείες 
α.ό αλλοδα.ούς µε α.οκλειστικό σκο.ό την αγορά γης. Οι ως άνω τυ.ικά 
βουλγαρικές εταιρείες µ.ορεί να ανήκουν 100% σε αλλοδα.ούς και ε.ιτρέ.εται 
να α.οκτούν κάθε είδους .εριουσιακό δικαίωµα. 
 
Ως .ρος τους .ολίτες ΕΕ, η Βουλγαρία διατηρεί τους .εριορισµούς στην αγορά 
γης: 
 
Α) Για 5 χρόνια (α.ό 1.1.2007) σε ό,τι αφορά τις δευτερεύουσες κατοικίες – 
συνε.ώς, α.ό 1.1.2012 ο .εριορισµός αυτός έχει .αύσει να ισχύει. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173%2C1082253&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173%2C1082253&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173%2C1082253&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://agora.mfa.gr/bg60
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Β) Για 7 χρόνια (α.ό 1.1.2007) σε ό,τι αφορά την αγροτική γη, τα δάση και τις 
δασικές εκτάσεις. 
 
Σηµειώνεται ότι η .ορεία του κλάδου των κατασκευών, ο ο.οίος ε.λήγη 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης (.τώση της 
.ροστιθέµενης αξίας του κλάδου 17,4% το 2009 και οριακή αύξηση 0,9% το 2010), 
συνεχίζει να είναι ασταθής. Το .ρώτο τρίµηνο 2012 .αρατηρείται µείωση του 
αριθµού αδειών (και της καλυ.τόµενης α.ό αυτές ε.ιφάνειας) για κατοικίες και 
διοικητικά κτήρια σε σχέση µε την αντίστοιχη .ερίοδο του 2011. Αύξηση 
.αρατηρείται στον αριθµό αδειών για τα λοι.ά κτήρια, µε µείωση, όµως, και 
.άλι της καλυ.τόµενης ε.ιφάνειας. 

 

3.3. ∆ιανοητικά δικαιώµατα 
 
Σχετικά µε την .ροστασία των διανοητικών δικαιωµάτων στη Βουλγαρία,  
ε.ισηµαίνεται ότι το σύνολο της εσωτερικής νοµοθεσίας (.νευµατικά και 
συγγενικά δικαιώµατα, ευρεσιτεχνίες, σήµατα, γεωγραφικές ενδείξεις κτλ.) είναι 
εναρµονισµένο µε τα διεθνή .ρότυ.α και την κοινοτική νοµοθεσία. 
  
Προβληµατισµός εκφράζεται, όµως, για την .ειρατεία στο διαδίκτυο και τη 
δυσκολία να εντο.ιστούν .ληροφορίες α.ό .αροχείς υ.ηρεσιών internet (ISPs), 
ώστε να κατα.ολεµηθεί το φαινόµενο αυτό. Ε.ίσης, συχνά η δικαστική ε.ιβολή 
των νοµικών .ροβλέψεων είναι ανα.οτελεσµατική ή ασυνε.ής.4 Σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύ.ου, το 60% του λογισµικού στη Βουλγαρία 
είναι .ειρατικό. Για την αντιµετώ.ιση του φαινοµένου αυτού, υ.ογράφηκε τον 
Α.ρίλιο του 2010 µνηµόνιο µεταξύ του Υ.ουργείου Εσωτερικών, της IFPI και της 
Ένωσης ∆ιανοµέων Λογισµικού για Ε.ιχειρήσεις. Στο .λαίσιο αυτό, φαίνεται να 
έχουν στοχο.οιηθεί οι BitTorrent ιστοσελίδες Zamunda και Arena µε αµφίβολα, 
όµως, έως τώρα α.οτελέσµατα. 
 
Η Βουλγαρία είναι µέλος της WIPO, και έχει υ.ογράψει ορισµένες α.ό τις 
σηµαντικότερες διεθνείς συνθήκες, ό.ως η Σύµβαση της WIPO για το διαδίκτυο. 

 

Αρµόδιες υ+ηρεσίες 
o Ευρεσιτεχνίες – Εµ.ορικά σήµατα: Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Web: 

http://www.bpo.bg/. Σχετικές διαφορές ε.ιλύονται α.ό ειδική 
σύνθεση µε ε.ικεφαλής τον Πρόεδρο του Γραφείου. Οι α.οφάσεις τους 
.ροσβάλλονται στα διοικητικά δικαστήρια. 

                                                 
4 Office of the United States Trade Representative, “European Union”, 2011 National Estimate Report on 
Foreign Trade Barriers, url: http://www.ustr.gov/webfm_send/2703.  

http://www.bpo.bg/
http://www.ustr.gov/webfm_send/2703
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o Πνευµατικά δικαιώµατα: ∆ιεύθυνση για τα Πνευµατικά και Συγγενικά 
∆ικαιώµατα του Υ.ουργείου Πολιτισµού. Web: 
http://mc.government.bg/page.php?p=276&s=277&sp=0&t=0&z=0.  

 

Νοµοθεσία 
o Νόµος 57/1993 για τα Πνευµατικά και Γειτονικά ∆ικαιώµατα 

(http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=426).  
o Νόµος 27/1993 για τις Ευρεσιτεχνίες. 
o Νόµος 84/1996 για τις Νέες Ζωτικές και Φυτικές Ποικιλίες. 
o Νόµος 81/1999 για τα Σήµατα και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις. 
o Νόµος 81/1999 για τα Βιοµηχανικά Σχέδια. 
o Νόµος 81/1999 για τα Ενσωµατωµένα Κυκλώµατα. 
 

3.4. Τρα!εζικός τοµέας – Χρηµατοδότηση ε!ιχειρήσεων 
 

Τρα+εζικός κλάδος 
 
Στη χώρα, λειτουργούν αυτήν τη στιγµή 31 τρά.εζες, εκ των ο.οίων οι 7 
α.οτελούν .αραρτήµατα ξένων τρα.εζών (µεταξύ των ο.οίων και η ελληνική 
ALPHA BANK). Οι υ.όλοι.ες είναι .λήρως αδειοδοτηµένες και 
εξουσιοδοτηµένες να .ραγµατο.οιούν διεθνείς συναλλαγές. Οι 24 αυτές 
τρά.εζες διαιρούνται στη σχετική κατάταξη της Κεντρικής Τρά.εζας της 
Βουλγαρίας σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το µέγεθος των .ιστωτικών 
ιδρυµάτων. Έτσι, στην .ρώτη κατηγορία ανήκουν τα 5 µεγαλύτερα .ιστωτικά 
ιδρύµατα της χώρας, στα ο.οία .εριλαµβάνονται τα ελληνικά συµφερόντων 
UBB (ιδιοκτησίας της Εθνικής Τρά.εζας) και Eurobank EFG Βουλγαρίας. Μεταξύ 
των υ.ολοί.ων 19 τρα.εζών, .εριλαµβάνονται οι ε.ίσης ελληνικών 
συµφερόντων Piraeus Bank Bulgaria και Emporiki Bank – Bulgaria. 
 
Ε+ιµέρους ζητήµατα 

 Αν και η βουλγαρική οικονοµία συνεχίζει να στηρίζεται .ρωτίστως στο 
ρευστό (“cash economy”), η χρήση .ιστωτικών και χρεωστικών καρτών 
έχει ενισχυθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχη είναι και η 
αύξηση τόσο των τερµατικών POS όσο και του e-banking. Αντιθέτως, 
.αραδοσιακά .εριορισµένη είναι στη Βουλγαρία η χρήση ε.ιταγών.  
 Ο ε.ανα.ατρισµός κερδών ε.ιτρέ.εται, αλλά .ρέ.ει να έχει 

.ροηγουµένως καταβληθεί φόρος ε.ί των κερδών, ενώ για έµβασµα στο 
εξωτερικό .οσών άνω των €12.500 .ρέ.ει να υ.άρχει έγγραφη αιτιολογία 
της .ληρωµής. ∆εν υφίστανται .εριορισµοί στη µετατρο.ή 
συναλλάγµατος α.ό BGN σε €. 

http://mc.government.bg/page.php?p=276&s=277&sp=0&t=0&z=0
http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=426
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Αρµόδιες υ+ηρεσίες 

o Εθνική Τρά.εζα Βουλγαρίας.  
Web: http://www.bnb.bg/. Ανεξάρτητη βάσει της κοινοτικής 
νοµοθεσίας, είναι υ.εύθυνη για την ε.ίβλεψη του βουλγαρικού 
τρα.εζικού συστήµατος. ∆εν µ.ορεί, όµως, να .αρέµβει στην ισοτιµία 
του βουλγαρικού lev (BGN), η ο.οία είναι κλειδωµένη έναντι του 
Ευρώ (1 EUR = 1,95583 BGN). 

 

∆ιεθνείς χρηµατοδοτικές ευκαιρίες 
 
Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες .ου .ροσφέρονται για τη χρηµατοδότηση 
ε.ενδυτικών σχεδίων στη Βουλγαρία α.ό διεθνή χρηµατοδοτικά .ρογράµµατα 
ε.ισηµαίνονται τα εξής: 
 

 Ευρω.αϊκή Ένωση: Αυτήν τη στιγµή υλο.οιούνται στη Βουλγαρία 7 
ε.ιχειρησιακά .ρογράµµατα (Operational Programs), .ου .ροσφέρουν 
χρηµατοδότηση στους τοµείς των µεταφορών, του .εριβάλλοντος, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνικής υ.οστήριξης, της .εριφερειακής 
ανά.τυξης, της ανά.τυξης ανθρώ.ινου δυναµικού και της ενίσχυσης της 
διοικητικής ικανότητας 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_p
ay=BG&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&lan=EN&gv_per=2). 
Περαιτέρω .ληροφορίες .αρέχονται στην εξειδικευµένη σελίδα της ΕΕ για 
τα ως άνω ε.ιχειρησιακά .ρογράµµατα, ό.ου αναρτώνται και διαρκείς 
ενηµερώσεις µε τις τελευταίες εξελίξεις (βλ. http://eufunds.bg/en/).  
Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι θα .ρέ.ει να .αρακολουθούν και τα 
.ρογράµµατα .ου αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν α.ό την Ευρω.αϊκή 
Τρά.εζα Ε.ενδύσεων (ΕΙΒ) µέσω της ειδικής µηχανής αναζήτησης, .ου η 
ΕΙΒ διαθέτει (http://www.eib.org/projects/pipeline/index.htm). 
 Στα .λαίσια του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), σηµειώνεται .ως η 

Βουλγαρία είναι ε.ιλέξιµη χώρα στο χρηµατοδοτικό µηχανισµό “EEA 
and Norway Grants” (http://www.eeagrants.org/). Η νέα συµφωνία 
µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών (ΕΕ, α.ό τη µία, και Νορβηγία, 
Λιχτενστάιν και Ισλανδία, α.ό την άλλη) υ.ογράφηκε τον Ιούλιο του 
2010 και καλύ.τει την .ερίοδο 2009– 2014.  
 Σε ό,τι αφορά του λοι.ούς διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, 

ε.ισηµαίνεται .ως δραστηριο.οιείται στη Βουλγαρία η Ευρω.αϊκή 
Τρά.εζα για την Ανασυγκρότηση και Ανά.τυξη (EBRD) µε αρκετά 
.ρογράµµατα να βρίσκονται σε εξέλιξη 
(http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&cou
ntry=Bulgaria). Τέλος, .ληροφορίες για τα .ρογράµµατα .ου 

http://www.bnb.bg/
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=BG&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&lan=EN&gv_per=2
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=BG&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&lan=EN&gv_per=2
http://eufunds.bg/en/
http://www.eib.org/projects/pipeline/index.htm
http://www.eeagrants.org/
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Bulgaria
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Bulgaria
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χρηµατοδοτεί η Παγκόσµια Τρά.εζα και το IFC στη Βουλγαρία µ.ορούν 
να αντλούν οι ενδιαφερόµενοι α.ό τη σχετική ιστοσελίδα του διεθνούς 
οργανισµού (http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria).  

 

3.5. Τηλε!ικοινωνίες 

Τηλεφωνία (κινητή – σταθερή) 
 
 Είναι .ολύ ενδιαφέρουσα η .αρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια 
ενίσχυση του κλάδους της κινητής τηλεφωνίας και η αντίστοιχη .τώση των 
υ.ηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Αυτό οφείλεται τόσο στην τάση 
αντικατάστασης συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας µε αντίστοιχες κινητής, αλλά 
και στις ε.ιθετικές .ροσφορές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Σηµειώνεται 
ότι το 2009 οι .αροχείς συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία 
ανέρχονταν σε 23.5 Σε ό,τι αφορά τον ταχύτατα ανα.τυσσόµενο κλάδο της 
κινητής τηλεφωνίας, οι .αροχείς έχουν .λέον .εριοριστεί σε τρεις (GLOBUL 
[συµφερόντων ΟΤΕ και διαθέτουσα το .ιο εκτεταµένο δίκτυο UMTS], BTK µε 
την εµ.ορική ονοµασία VIVACOM και Μ-ΤΕL), οι ο.οίοι διαθέτουν όλοι άδειες 
UMTS. 
 Α.ό τον Ιούνιο του 2009 εφαρµόζεται ε.ιτυχώς η δυνατότητα 
φορητότητας σταθερού τηλεφωνικού αριθµού. ∆εν έχει, όµως, ακόµη ε.ιτευχθεί 
κάτι αντίστοιχο για τη φορητότητα αριθµού κινητής τηλεφωνίας. ∆ιαγωνισµός 
.ου .ροκηρύχθηκε το 2008 για τη χορήγηση τέταρτης και .έµ.της άδειας 
κινητής τηλεφωνίας α.έβη άκαρ.ος. Εντός του 2010, η M-TEL ε.έκτεινε τις 
δραστηριότητές της, εξαγοράζοντας τους βουλγαρικούς τηλε.ικοινωνιακούς 
.αρόχους Megalan Network και Spectrum Net. 
 

Συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας και +οσοστό διείσδυσης την +ερίοδο 2005–2009  

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Διείσδυση 81% 107% 130% 138% 140% 

Συνδρομητές 6.100.000 8.400.000 9.700.000 10.000.000 10.050.000 
Πηγή: Annual Report of the Communications Regulation Commission 2010  
(http://www.crc.bg/files/_en/II_final_last.pdf)    

Internet 
 
Η ε.έκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων στη Βουλγαρία είναι µεν 

ικανο.οιητική στα αστικά κέντρα αλλά .ολύ .εριορισµένη στις αγροτικές 
.εριοχές. Είναι δε χαρακτηριστικό .ως το 53% του .ληθυσµού δεν έχει .οτέ 
χρησιµο.οιήσει internet. Παράλληλα, ο αριθµός των συνολικών χρηστών 

                                                 
5 Βλ. σχετικό κατάλογο στην Έκθεση του 2010 της βουλγαρικής Ρυθµιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών: 
σελ. 28: http://www.crc.bg/files/_en/II_final_last.pdf.   

http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria
http://www.crc.bg/files/_en/II_final_last.pdf
http://www.crc.bg/files/_en/II_final_last.pdf
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internet .αραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλά ε.ί.εδα µε εµφανείς τις κοινωνικές 
ανισότητες. 

 Α.ό την άλλη, όµως, η Έκθεση για της Ψηφιακή Ανταγωνιστικότητα 
(2010) της ΕΕ ε.ισηµαίνει .ως, ελλείψει .αραδοσιακών τηλεφωνικών συνδέσεων, 
η Βουλγαρία εφαρµόζεις εντελώς νέες τεχνολογίες µε ικανο.οιητικές ταχύτητες 
και ανταγωνιστικές τιµές. Ε.ίσης, για το 2009 καταγράφεται .ρόοδος στους 
τοµείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ηλεκτρονικού εµ.ορίου.  

 
Ποσοστό διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων στις χώρες της ΕΕ (Ιανουάριος 2010)  

  
Πηγή: IDATE – Europe’s Digital Competitiveness Report 2010 
(http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf)    
 
Αρµόδιες υ+ηρεσίες 

o Ρυθµιστική Αρχή Τηλε.ικοινωνιών.  
Web: http://www.crc.bg/index.php?&lang=en. Ανεξάρτητη αρχή, 
υ.εύθυνη για την ε.ο.τεία του τοµέα των ηλεκτρονικών 
τηλε.ικοινωνιών και την .ροώθηση του υγιούς ανταγωνισµού στην 
αγορά των τηλε.ικοινωνιών. 
 

Νοµοθεσία 
o Νόµος για τις Ηλεκτρονικές Ε.ικοινωνίες  

(http://www.crc.bg/files/_en/ZES_ENG.pdf)  
o Νόµος 34/2001 για τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα και τις Ηλ. Υ.ογραφές 

(http://www.crc.bg/files/_en/ZED_ENG_15.01.2008.htm) 
o Νόµος 138/1998 για το Ραδιόφωνο και την Τηλεφωνία 

(http://www.crc.bg/files/_en/LAW_FOR_THE_RADIO_AND_TELEVISION.htm). 
o Νόµος 88/2003 για τις Τηλε.ικοινωνίες 

(http://www.crc.bg/files/_en/LAW_OF_THE_TELECOMMUNICATIONS.htm). 
 

3.6. Ενέργεια 
 
 Ο ενεργειακός τοµέας διέ.εται α.ό σχετικό Νόµο (107/2003, web: 
http://www.mi.government.bg/eng/norm/rdocs/mdoc.html?id=187497), ο 
ο.οίος ρυθµίζει όλα τα σχετικά ζητήµατα (εισαγωγές, εξαγωγές, µεταφορά, 
αγωγούς κτλ.). Για µια σειρά α.ό δραστηριότητες, ό.ως η .αραγωγή ηλεκτρικής 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf
http://www.crc.bg/index.php?&lang=en
http://www.crc.bg/files/_en/ZES_ENG.pdf
http://www.crc.bg/files/_en/ZED_ENG_15.01.2008.htm
http://www.crc.bg/files/_en/LAW_FOR_THE_RADIO_AND_TELEVISION.htm
http://www.crc.bg/files/_en/LAW_OF_THE_TELECOMMUNICATIONS.htm
http://www.mi.government.bg/eng/norm/rdocs/mdoc.html?id=187497
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και θερµικής ενέργειας ή η µεταφορά φυσικού αερίου α.αιτείται ειδική 
αδειοδότηση. Άδεια δεν α.αιτείται µόνο για .αραγωγή ή µεταφορά ηλεκτρικής 
ή θερµικής ενέργειας έως 5 MW. 
 
 Αρµόδια για την ε.ίβλεψη του ενεργειακού τοµέα καθώς και για τη 
χορήγηση των ως άνω αδειών είναι η Κρατική Ρυθµιστική Ε.ιτρο.ή για την 
Ενέργεια και τα Ύδατα (web: http://www.dker.bg/index_en.htm). 
 

Ανανεώσιµες +ηγές ενέργειας 
 
Γενικές .ληροφορίες 
Στο νέο νόµο για της Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Law on Energy from 
Renewable Sources, Α.ρίλιος 2011) .ροβλέ.εται η υ.οχρεωτική αγορά (α.ό το 
κράτος και τις εξουσιοδοτηµένες εταιρείες διανοµής – Power Purchase 
Agreements) σε ειδικές (.ρονοµιακές) τιµές της .αραγόµενης α.ό ΑΠΕ 
ηλεκτρικής ενέργειας: (α) για διάρκεια έως 20 χρόνια, εφόσον .αράγεται α.ό 
φωτοβολταϊκά συστήµατα και (β) για διάρκεια έως 12, εφόσον .αράγεται α.ό 
αιολικά .άρκα και (γ) για διάρκεια έως 15, εφόσον .αράγεται α.ό µικρά 
(δυναµικότητας µικρότερης των 10 Mw) υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Σύµφωνα 
µε το νέο νόµο, η .ρονοµιακή τιµής αγοράς (feed-in tariff) της ενέργειας α.ό το 
κράτος θα ορίζεται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της εγκατάστασης και 
θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της ειδικής συµφωνίας εγγυηµένης αγοράς. 
Σε .ερί.τωση .ου οι εγκαταστάσεις .αραγωγής ενέργειας α.ό ανανεώσιµες 
.ηγές έχουν δυναµικότητα κάτω των 5 Mw, υ.ογράφεται σύµβαση µε την 
το.ική εταιρεία διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
Ε.ιδοτήσεις και χρηµατοδότηση 
Οι ενδιαφερόµενοι να δραστηριο.οιηθούν στον τοµέα των ΑΠΕ στη Βουλγαρία 
έχουν τη δυνατότητα να αξιο.οιήσουν ε.ιµέρους .ροβλέψεις, σχέδια και 
δράσεις των κάτωθι χρηµατοδοτικών .ρογραµµάτων: 
 
- Του Ταµείου για την Ενεργειακή Α.όδοση και τις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας στη Βουλγαρία (Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy 
Credit Line), το ο.οίο δηµιουργήθηκε α.ό την Ευρω.αϊκή Τρά.εζα 
Ανασυγκρότησης και Ανά.τυξης (EBRD) σε συνεργασία µε τη Βουλγαρική 
Κυβέρνηση, την Ευρω.αϊκή Ένωση και τρά.εζες .ου δραστηριο.οιούνται στη 
βουλγαρική αγορά. Το ταµείο .ροβλέ.ει ενίσχυση έργων έως 20% της 
συνολικής ε.ένδυσης. Περισσότερες .ληροφορίες µ.ορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα: http://beerecl.com/cms/?q=en.  Η .αρεχόµενη στα .λαίσια του 
εν λόγω Ταµείου χρηµατοδοτική υ.οστήριξη .ροέρχεται εν µέρει α.ό το 
KIDSF (Kozloduy International Support Decommissioning Fund), το ο.οίο 
λειτουργεί στα .λαίσια διµερούς συµφωνίας Βουλγαρίας και EBRD.  

http://www.dker.bg/index_en.htm
http://beerecl.com/cms/?q=en
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- Του Ε.ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Operational 
Program Competitiveness), του ο.οίου ε.ιµέρους δράσεις (βλ. Τοµέα 
.αρέµβασης 2.3: «Εισαγωγή τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και 
ανανεώσιµων .ηγών ενέργειας», άξονα .ροτεραιότητας 2: «Αύξηση 
α.οδοτικότητας ε.ιχειρήσεων και .ροώθηση υ.οστηρικτικού ε.ιχειρηµατικού 
.εριβάλλοντος») αφορούν στην υ.οστήριξη µέτρων ενεργειακής α.όδοσης και 
χρήσης ανανεώσιµων .ηγών ενέργειας. Περισσότερες .ληροφορίες µ.ορείτε να 
αντλήσετε α.ό την ιστοσελίδα του .ρογράµµατος: 
http://www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=2, ό.ου βλ. και την 
ειδικότερη δράση .ου εγκαινιάστηκε το 2012 σε συνεργασία µε την EBRD 
“Energy Efficiency & Green Economy Program”:  
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105. Της 
υλο.οίησης του ως άνω .ρογράµµατος είχε .ροηγηθεί σχετικό µνηµόνιο 
κατανόησης µεταξύ του Υ.ουργείου Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού 
Βουλγαρίας και της EBRD. Το .λήρες κείµενο του Μνηµονίου µ.ορεί να 
αναζητηθεί µέσω της ιστοσελίδας: http://www.eufunds.bg/en/pubs/1240. 

- Του Προγράµµατος Γεωργικής Ανά.τυξης, για το ο.οίο µ.ορείτε να λάβετε 
.ερισσότερες .ληροφορίες α.ό το αρµόδιο Κρατικό Ταµείο Γεωργίας της 
Βουλγαρίας. 
Web: http://www.dfz.bg/en/.  

- Του χρηµατοδοτικού εργαλείου ELENA (European Local Energy Assistance)  
   Web: http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm.   
- Του Προγράµµατος Ενεργειακής Ε.άρκειας της Ευρω.αϊκής Τρά.εζας 

Ε.ενδύσεων (ΕΙΒ). 
 
Αρµόδια υ.ηρεσία 

 
Ministry of Economy and Energy and Tourism 

"Energy Efficiency and Environmental Protection" Directorate 
"Environmental Protection and Renewable energy sources" Department 

Alexandrina Dimitrova, head of department 
tеl: +3592/9263143, fax: +3592/9883216 

e-mail: a.dimitrova@mee.government.bg 
Web: http://www.mi.government.bg/eng/geoterm.html 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=2
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105
http://www.eufunds.bg/en/pubs/1240
http://www.dfz.bg/en/
http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm
mailto:a.dimitrova@mee.government.bg
http://www.mi.government.bg/eng/geoterm.html
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