
Բուլղարիայում ընկերություն գրանցելու մասին

Բուլղարական ընկերության գրանցում, որի սեփականատերը օտար երկրի 
քաղաքացի է՝ 180 եվրո + 90 եվրո՝ եթե ընկերությունը գրանցվում է մեր հասցեի 
վրա:
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Ընկերության գրանցում օտարերկրյա քաղաքացու կողմից

Բուլղարիայում  ընկերության  գրանցում  օտարերկրյա  քաղաքացու  կողմից  – 
տեսակները՝

- ընկերության  գրանցում՝  Եվրամիության  անդամ  երկրի  քաղաքացի 
ֆիզիկական անձի կողմից

- ընկերության  գրանցում՝  Եվրամիությունից  դուրս  երկրի  քաղաքացի 
ֆիզիկական անձի կողմից

- Ընկերության  գրանցում,  որտեղ  նոր  ընկերության   համագործընկերները 
օտարերկրյա իրավաբանական անձեր են

Ընկերության գրանցում՝ Եվրամիության անդամ երկրի քաղաքացի       
ֆիզիկական անձի կողմից   ՄՍՊԸ, ՍՊԸ

Ֆիզիկական անձի կողմից ընկերություն գրանցելիս բավական է, որ նա իր մոտ 
ունենա  անձնական  քարտ,  որի  տվյալները  գրվում  են  ընկերությունը 
գրանցելուն  վերաբերող  փաստաթղթերում:  Փաստաթղթերը  գրվում  են 
բուլղարերեն  լեզվով  և  օտարերկրյացիների  համար  լիցենզավորված 
թարգմանություն է արվում  իրենց մայրենի լեզվով: Փաստաթղթերը նույնպիսին 
են,  ինչպիսին  պատրաստում  է  Բուլղարիայի  քաղաքացին՝  ընկերություն 
գրանցելիս:

 
Ընկերության գրանցում՝ Եվրամիությունից դուրս  երկրի քաղաքացի հանդիսացող 

ֆիզիկական անձի կողմից   ՄՍՊԸ, ՍՊԸ

Եվրամիությունից  դուրս  երկրի  քաղաքացի  հանդիսացող  ֆիզիկական  անձի 
կողմից ընկերություն գրանցելիս բավական է, որ նա իր մոտ ունենա անձնագիր 
կամ անձնական քարտ, որի տվյալները գրվում են ընկերությունը գրանցելուն 
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վերաբերող փաստաթղթերում: Փաստաթղթերը գրվում են  բուլղարերեն լեզվով 
և  օտարերկրյացիների  համար  լիցենզավորված  թարգմանություն  է  արվում 
իրենց  մայրենի  լեզվով:  Փաստաթղթերը  նույնպիսին  են,  ինչպիսին 
պատրաստում է Բուլղարիայի քաղաքացին՝ ընկերություն գրանցելիս:

Ընկերության գրանցում՝ Եվրամիության անդամ երկրի քաղաքացի 
իրավաբանական  անձի կողմից

Իրավաբանական անձի կամ իրավաբանական անձանց կողմից ընկերություն 
գրանցելիս անհրաժեշտ է՝
-  բուլղարական  ընկերությունում  բաժնեմաս  ունենալ  նախատեսվող 
արտասահմանյան ընկերությունների  համար համապատասխանաբար իրենց 
երկրի  առևտրի  ռեգիստրի  տված  իրենց  ներկայիս  դրության  վերաբերյալ 
փաստաթուղթ.
-  արտասահմանյան  ընկերության  գործընկերների   կամ  բաժնետերերի 
որոշումը  առ  այն,  որ  ընկերություն  են  բացելու  Բուլղարիայում,  որի  համար 
լիազորվել  է որոշակի անձնավորություն: Մանրամասնորեն նկարագրվում են 
լիազորված  անձի  իրավունքները՝  ընկերությունը  գրանցի  փաստաթղթերը 
ստորագրելով, այլ անձանց լիազորի փաստաթղթերը ներկայացնել, բանկային 
հաշիվ բացի, կառավարիչ նշանակի:

Օտարերկրյա քաղաքացիներիը կողմից ՍՊԸ կամ ՄՍՊԸ գրանցելու համար 
գանձվող տուրքեր

Եվ  Բուլղարիայի,    և'  օտար  երկրի  քաղաքացիների  կողմից  ընկերություն 
գրանցելու պետական տուրքի դրույքաչափը  միևնույնն է՝  160 լև:
Ավանդային հաշիվ բացելու համար գանձվող բանկերի վճարները և բանկում 
գրանցված  կապիտալի  վերաբերյալ  վկայականների  համար  տրվող  տուրքի 
դրույքաչափը  28  լևից  է  սկսվում  և  կախված  է  նրանից,  թե  որ  բանկում  եք 
հաշիվը  բացում:  Մենք  Ձեզ  կուղորդենք  դեպի  հաշիվ  բացելու  համար  և 
գրանցված կապիտալի վերաբերյալ վկայագրերի համար գանձվող ամենացածր 
սակագինը ունեցող բանկը:
Բուլղարիայի  քաղաքացու  կողմից  ընկերություն  գրանցելու  համեմատ 
լրացուցիչ  վճարվող  ծախսը  կայանում  է  միայն  նրանում,  որ  անհրաժեշտ  է 
փաստաթղթերը  թարգմանել  (եթե  հիմնադիր  անձը  բուլղարերեն  լեզվին  չի 
տիրապետում) բուլղարերենից համապատասխան օտար լեզվի:
Բուլղարիայի  Հանրապետությունում  ընկերություն  գրանցելը  կարելի  է 
օգտագործել որպես առաջին քայլ բուլղարական վիզա ունենալու, ինչպես նաև 
Բուլղարիայում  ժամանակավոր  կամ  մշտապես   բնակվելու  իրավունք 
ստանալու համար:
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Հաշվապահական  սպասարկում,  ՄՍՊԸ,  ՍՊԸ,  ընկերության  գրանցում 
Սոֆիայում, ընկերության գրանցում Բուլղարիայում:
ՄՍՊԸ  գրանցում  Սոֆիայում,  ընկերություն  բացել,  ինքնավերահսկման 
համակարգ,  ԲԸ-յան  գրանցում,  հեղինակային  իրավունք,  ձեռնարկության 
փոխանցում:
Հիմնադրամի  գրանցում,  ընկերության հանգամանքների  փոփոխություն, 
ընկերակցությունների հանգամանքների փոփոխություն, հիմնադրամներ:

Վիզաների տեսակներ և անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Բուլղարիայի Հանրապետության օտար քաղաքացիների վերաբերյալ Օրենքը
Վիզաներ տրամադրելու հրամանագիր

Օտար մասնակցությամբ ընկերությունների գրանցում

Ընկերությունների գրանցում արտասահմանում

http://www.kantora.eu/docs/Naredba_Vizi.doc
http://www.kantora.eu/docs/Zakon.doc
http://www.kantora.eu/docs/Vidove_Vizi.doc

