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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επίσηµη Ονοµασία     ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας  
 

Μορφή ∆ιακυβέρνησης Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία, 

Εθνοσυνέλευση 240 εδρών. 

   

Πρωτεύουσα      Σόφια / 1,1 εκ. κάτοικοι  

 

Κυριότερες Πόλεις Φιλιππούπολη , Βάρνα, 

Μπουργκάς, Ρούσε 

                                                                     

Έκταση 110,000 km2  (∆ιοικητικά η 

επικράτεια  

                                                                        διαιρείται σε 278 δήµους µε 9  

                                                                        διοικητικά διαµερίσµατα) 

 

Πληθυσµός 8,5 εκ. (68% αστικός, 32% 

αγροτικός)  

                                                                       

Μεταβολή Πληθυσµού    -0,5% 

            

Επίσηµη Γλώσσα     Βουλγαρική 

 

Εθνότητες      Βούλγαροι 85,7%  

 

Θρήσκευµα      Χριστιανοί Ορθόδοξοι / 86,6%  

       Μουσουλµάνοι / 13,1% 

 

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

 

Ζώνη ώρας      GMT + 2 

 

Φυσικοί Πόροι     Σιδηροµεταλεύµατα, µαγγάνιο, 

                                                                        Χρώµιο, χαλκός ψευδάργυρος 
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Εθνικό Νόµισµα Lev, Πληθυντικός leva, ισοτιµία: 

BGN 1 ανα DEM  

                                                                         

Κυβέρνηση Πρόεδρος: Π. Στογιάνοφ 

(Οκτώβριος 1996) 

Πρωθυπουργός:Ι. Κοστόφ 

(Απρίλιος 1997) 

 

Κύρια Πολιτικά Κόµµατα Ενωµένες ∆ηµοκρατικές 

∆υνάµεις 

       ∆ηµοκρατική Αριστερά 

       Συµµαχία για την Εθνική Σωτηρία 

       Ευρωαριστερός Συνασπισµός 

Βουλγάρικο Επιχειρηµατικό 
Μπλόκ 

                                                                       

∆ηµόσιες Αργίες      -1, 2 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) 

- 3 Μαρτίου (Εθνική Εορτή) 

- Κυριακή, ∆ευτέρα του Πάσχα 

(ορθόδοξοι)  

                                                                   - 1 Μαίου (Πρωτοµαγιά) 

                                                                       - 24 Μαίου (Κυρίλλου & 

Μεθοδίου) 

- 25-26 ∆εκεµβρίου 

(Χριστούγεννα) 

 

Προϋποθέσεις εισόδου     -Άδεια εισόδου στην χώρα / 

στη Βουλγαρία: βίζα εισόδου ή διέλευσης (transit 

visa) 

       -∆ιαβατήριο ή και άλλο επίσηµο 

έγγραφο που επιτρέπει την 

είσοδο στην χώρα. 

 

Σηµείωση: Ο επισκέπτης δεν είναι υποχρεωµένος να κατέχει βίζα όταν υπάρχει 

διµερής συµφωνία µεταξύ της Βουλγαρίας και της χώρας προελεύσεως του 

επισκέπτη. ∆εν είναι απαραίτητη  βίζα για υπήκοους της Ε.Ε., αν και εφόσον η 

διαµονή τους δεν υπερβαίνει τις 30 ηµέρες.   
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η έναρξη της διαδικασίας πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων στη Βουλγαρία 

τοποθετείται στα τέλη του 1989 – αρχές 1990, αλλά οι κύριες αλλαγές για την 

αναµόρφωση της οικονοµίας της χώρας ξεκίνησαν στα τέλη του 1991.  Στις αρχές 

του έτους αυτού η Βουλγαρία υπέγραψε το πρώτο πρόγραµµα µε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο είχε ως στόχο τη βελτίωση της οικονοµικής 

κατάστασης, τη σταθεροποίηση του εθνικού νοµίσµατος και την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα.  

 

Κατά το χρονικό διάστηµα 1991-1996 οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις δεν είχαν το 

αποτέλεσµα που αναµενόταν. Τα προβλήµατα στον έλεγχο των τιµών και στον 

κρατικό έλεγχο επί των παραγωγικών πόρων, καθώς επίσης και η αποσύνθεση του 

κρατικού µηχανισµού, υπονόµευσαν την προσπάθεια για µεταρρυθµίσεις. Την ίδια 

περίοδο, το εµπάργκο στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τα χρέη χωρών του Τρίτου 

Κόσµου προς τη Βουλγαρία ύψους 2,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ επιδείνωσαν την κατάσταση 

της βουλγαρικής οικονοµίας. Αποτέλεσµα αυτής της αργής και γεµάτης προβλήµατα 

οικονοµικής µεταρρύθµισης, υπήρξε ο υψηλός πληθωρισµός και οι συνεχείς 

υποτιµήσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το πραγµατικό εισόδηµα των 

Βουλγάρων µειώθηκε κατά 66% την περίοδο 1990-1996, ενώ χαρακτηριστική ήταν 

και η συνεχής επιδείνωση της ισοτιµίας του λεβ σε σχέση µε το δολάριο.     

 

Η οικονοµική κατάσταση βελτιώθηκε στα τέλη του 1997, µετά από την εφαρµογή του 

προγράµµατος σταθεροποίησης που συµφωνήθηκε µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο και την Παγκόσµια Τράπεζα.  Το πρόγραµµα αυτό εισήγαγε νέα µέτρα 

µεταρρυθµίσεων, τα οποία είχαν ως κύριους στόχους: 

• Την απόλυτη και άµεση απελευθέρωση των τιµών. 

• Την επιτάχυνση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων. 

• Την εκκαθάριση των ζηµιογόνων κρατικών εταιριών. 

• Τη δηµιουργία ελλείµµατος προϋπολογισµού ύψους 6% του ΑΕΠ στο τέλος του 

1997. 

• Την επίσπευση των διαδικασιών πτώχευσης για ζηµιογόνους τραπεζικούς 

οργανισµούς και των ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών τραπεζών.   
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Μία ακόµη θετική εξέλιξη που σηµειώθηκε το 1997 ήταν η ίδρυση του Νοµισµατικού 

Συµβουλίου, η οποία συντέλεσε στην ενίσχυση της οικονοµικής πειθαρχίας και στην 

πτώση του πληθωρισµού, ο οποίος το τελευταίο τρίµηνο του 1997 µειώθηκε 

σηµαντικά φτάνοντας το 1%, έναντι 243% το Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Αυτές οι 

θετικές αλλαγές στην οικονοµία της χώρας είχαν ως αποτέλεσµα την αναβάθµιση 

από την Moody’s  της πιστωτικής αξιολόγησης από Β3 σε Β2.  

 

Το πρώτο εξάµηνο του 1998 η οικονοµική κατάσταση της Βουλγαρίας βελτιώθηκε 

σηµαντικά, αφού το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση µε την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούµενου έτους. Η αύξηση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην 

κατανάλωση, η οποία ενισχύθηκε λόγω της αύξησης των πραγµατικών εισοδηµάτων. 

Ο µέσος µηνιαίος µισθός αυξήθηκε κατά 22% και η µέση σύνταξη κατά 36%, σε 

πραγµατικούς όρους. Παράλληλα, η κατανάλωση ενισχύθηκε και από την αύξηση 

των καταναλωτικών πιστώσεων. 

 

Η θετική αυτή εικόνα δεν διατηρήθηκε στο δεύτερο εξάµηνο, κατά το οποίο οι 

µακροοικονοµικοί δείκτες της χώρας παρουσίασαν επιδείνωση. Οι βουλγαρικές 

εξαγωγές µειώθηκαν, ενώ οι εισαγωγές παρέµειναν σχετικά σταθερές. Την ίδια 

περίοδο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα ύψους 272 δολ. 

ΗΠΑ, ενώ το προηγούµενο έτος είχε εµφανίσει πλεόνασµα 427 εκατ. δολ. Το 

ισοζύγιο πληρωµών εµφάνισε πλεόνασµα ύψους 457 εκατ. δολ., έναντι 

πλεονάσµατος 1,2 δις δολ. του 1997. Τα αποτελέσµατα του ισοζυγίου πληρωµών 

αντανακλούν τις δυσµενείς επιπτώσεις στις εξαγωγές, λόγω της πτώσης των τιµών 

εξαγωγών, και της ζήτησης. Η επιβράδυνση στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και το 

µειωµένο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τις αναδυόµενες αγορές, ερµηνεύουν 

την πτώση των εισροών άµεσων ξένων επενδύσεων και καθαρών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Το παραπάνω γεγονός επανορθώθηκε εν µέρει από τις υψηλές 

δαπάνες των επίσηµων πιστωτών, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση 

των αποθεµάτων της κεντρικής τράπεζας.  

 

Ο πληθωρισµός το 1998 µειώθηκε πολύ περισσότερο από ότι είχε προβλεφθεί, εν 

µέρει αντανακλώντας την πτώση στις διεθνείς τιµές στην ενέργεια και σε κάποιο 

αριθµό αγαθών. Για ολόκληρο το έτος, οι τιµές αυξήθηκαν κατά µέσο όρο 0,9% (0,1% 

µηνιαίως), σε σύγκριση µε µια αρχική πρόβλεψη του 16%. Ωστόσο, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η σταθεροποίηση αυτή των τιµών επετεύχθη εις βάρος της συνολικής 

ζήτησης. Το 1998 σηµειώθηκε µικρή ανάκαµψη του ΑΕΠ, ενώ η βιοµηχανική 

παραγωγή συνέχισε την πτωτική της πορεία.   
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Ως αποτέλεσµα των απρόσµενα υψηλών εισοδηµάτων και του περιορισµού των 

δαπανών, ο κρατικός προϋπολογισµός σηµείωσε πλεόνασµα ύψους 0,9% του ΑΕΠ, 

ενώ προβλεπόταν έλλειµµα ύψους 2,6%. Οι παράγοντες  που οδήγησαν σε αυτό το 

αποτέλεσµα ήταν η µείωση στις καθυστερηµένες πληρωµές φόρων και οι αλλαγές 

της φορολογικής νοµοθεσίας, οι οποίες οδήγησαν σε υψηλότερα από τα 

αναµενόµενα έσοδα από τους φόρους εισοδήµατος και τους εταιρικούς φόρους.  

 

Στα µέσα του 1998 ξεκίνησε η εφαρµογή ενός µεσοπρόθεσµου οικονοµικού 

προγράµµατος µεταρρυθµίσεων µε την υποστήριξη του ∆ΝΤ. Τα βασικά στοιχεία του 

προγράµµατος είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Νοµισµατικού Συµβουλίου, που 

ενισχύεται από λιτή δηµοσιονοµική πολιτική και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Για να 

µπορέσει να αυξηθεί η µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική σταθερότητα, το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει µέτρα βελτίωσης της δηµοσιονοµικής διαφάνειας, ενίσχυση της 

αποδοτικότητας και διαχείρισης του φορολογικού συστήµατος, καθώς και 

µεταρρύθµιση των µεγαλύτερων συστηµάτων δαπανών (κοινωνικής πρόνοιας, 

υγείας, ασφάλειας και συντάξεων). Μερικά από τα παραπάνω µέτρα εντάχθηκαν 

στον προϋπολογισµό του 1999. 

 

Σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία, το 1998 η χώρα εισήλθε σε µια φάση σταθεροποίησης 

που θα µπορούσε, ίσως να χαρακτηριστεί ως µια φάση "ανάρρωσης" από τις 

προηγούµενες δύσκολες χρονιές.  Το 1998 χαρακτηρίστηκε, επίσης, από διάφορα 

γεγονότα που από µόνα τους προµήνυαν µια καλύτερη πορεία το 1999 και 2000.  

Μεταξύ αυτών αξίζει να σηµειωθεί η τριετής συµφωνία µε το ∆ΝΤ, η αναβάθµιση της 

χώρας από τους Standard & Poors σε  Β+ και τέλος η είσοδος στη Ζώνη Ελευθέρου 

Εµπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA).   

 

Το εσωτερικό χρέος συνέχισε την πτωτική πορεία, η οποία είχε ξεκινήσει το 1997 

όταν είχε πέσει στο 104% του ΑΕΠ.  Το 1998 σηµειώθηκε περαιτέρω µείωση  στο 

81% του ΑΕΠ, ενώ το 1999 αναµένεται να προσεγγίσει το 73,2% του ΑΕΠ.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1998 όλες οι τιµές απελευθερώθηκαν και µόνο αυτές της 

κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών και της κεντρικής θέρµανσης βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων παρέµειναν στα προκαθορισµένα επίπεδα.  Οι κυβερνητικά 

ρυθµιζόµενες τιµές το 1998 αποτελούσαν το 2,78% του ΑΕΠ.  

 

Το εξωτερικό χρέος της χώρας παρουσιάζει αυξητική πορεία, αφού το 1997 ήταν 

9.757,7 εκατ. δολ. ΗΠΑ και το 1998 αυξήθηκε σε 10.072 εκατ. δολ. Έως το 
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Σεπτέµβριο του 1999 το εξωτερικό χρέος ήταν 9.550 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Σηµειώνεται ότι 

ένα πολύ µικρό τµήµα του εξωτερικού χρέους (8%) αποτελεί βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το µεγάλο πρόβληµα της Βουλγαρικής οικονοµίας είναι 

το µη αποτελεσµατικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, καθώς επίσης και η αδυναµία 

της κεφαλαιαγοράς της χώρας να αναπτυχθεί.  Σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού 

Στατιστικού Ινστιτούτου,  η συµµετοχή της παραοικονοµίας στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 

18% κατά την διάρκεια του 1997 σε 22% το 1998.  Ωστόσο, εκτιµήσεις κρατικών 

εµπειρογνώµων παρουσιάζουν το ποσοστό αρκετά πιο υψηλό (30%-40%). 

 

Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες της Βουλγαρίας την τριετία 1996-1998 
 
∆είκτης 1996 1997 1998 
Οικονοµία 
ΑΕΠ (%) 

ΑΕΠ, (σε Τρέχουσες τιµές) 

Βιοµηχανική παραγωγή (% µεταβολή) 

Πληθωρισµός (%) 

Επενδύσεις (ως % του ΑΕΠ) 

 

 

-10,9 

1,7 τρις λεβα 

-1 

310,8 

8,4 

 

 

-6,9 

17 τρις λεβα 

-9 

578,5 

11,8 

 

 

3,5 

21,6 τρις λεβα 

-13 

1,0 

13,8 

∆ηµοσιονοµικά (ως % του ΑΕΠ) 
Ισοζύγιο Γενικού Προϋπολογισµού 

∆ηµόσιο Χρέος 

 

-12,7 

116,0 

 

-2,5 

104,1 

 

0,9 

81,1 

Ισοζύγιο Πληρωµών (ως % του ΑΕΠ) 
Εµπορικό Ισοζύγιο 

Τρέχουσες συναλλαγές 

Αποθεµατικά (εκατ.$) 

 

1,9 

0,8 

793 

 

3,6 

4,1 

2.468 

 

-1,9 

-1,0 

3.051 

 
 
 
Οικονοµικές εξελίξεις 1999 
 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ∆ΝΤ πριν την έναρξη των βοµβαρδισµών στη 

Γιουγκοσλαβία, το τρέχον έτος αναµένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,7%.  
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Το πρώτο εξάµηνο του 1999 ο πληθωρισµός κυµάνθηκε στα επίπεδα του –1,5%. 

Αναλυτικά, τον Ιανουάριο ήταν 1,6%, το Φεβρουάριο –0,6%, το Μάρτιο  –1%, τον 

Απρίλιο –0,3%, το Μάιο  –0,7% και τον Ιούνιο –0,5%. Για ολόκληρο το έτος, ο 

πληθωρισµός υπολογίζεται περίπου στο 5,9%. 

 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το πρώτο πεντάµηνο του 

1999 παρουσίασε αύξηση κατά 346 εκατ. δολ. ΗΠΑ, σε σχέση µε την αντίστοιχη 

περίοδο του 1998. Για το πρώτο εξάµηνο του 1999, το ισοζύγιο πληρωµών 

παρουσίασε έλλειµµα ύψους 220 εκ. δολ. ΗΠΑ, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας της χώρας. 
 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του Economist Intelligence Unit, το 1999 τα 

πραγµατικά εισοδήµατα των Βουλγάρων µειώθηκαν κατά 17%, ενώ το εθνικό 

νόµισµα απώλεσε το 1/5 της αξίας του. Παράλληλα, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα 

της χώρας παρουσιάζουν συνεχή αύξηση φτάνοντας τα 6,2 δις λέβα το ∆εκέµβριο 

του 1999.  

 
Στις 5 Ιουλίου 1999 τέθηκε σε ισχύ ο νόµος που προβλέπει τη διαγραφή τριών 

µηδενικών από το νόµισµα της χώρας. Το νέο λέβ ισούται στο εξής µε 1000 παλιά 

λέβα και µε ένα γερµανικό µάρκο. Τα νέα χαρτονοµίσµατα έχουν ονοµαστική αξία 

1,2,5,10,20 και 50, ενώ τα κέρµατα είναι αξίας 1,2,5,10,20 και 50 stotinki. Τα παλιά 

λέβα µπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιούνται στις συναλλαγές µέχρι τα τέλη του 

τρέχοντος έτους, ταυτόχρονα µε τα καινούρια. Από την 1η Ιανουαρίου µέχρι τα τέλη 

του 2000 τα παλιά χαρτονοµίσµατα θα µπορούν να ανταλλάσσονται στις βουλγαρικές 

τράπεζες. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κρατικός τοµέας παρουσιάζει µειούµενη συµµετοχή στο 

ΑΕΠ µε επιπτώσεις στο επίπεδο ανεργίας.  Η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης εκτιµά 

ότι στο τέλος του 1999 οι άνεργοι θα φτάσουν το 13,7% του εργατικού δυναµικού. Η 

εξέλιξη του αριθµού των ανέργων διαµορφώθηκε ως εξής: 

 
∆εκέµβριος 1996 478.700 

∆εκέµβριος 1997 523.507 

∆εκέµβριος 1998 465.202 το οποίο αναλογεί 

στο 12,2% του εργατικού 

δυναµικού  
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Μάιος 1999 498.500 το οποίο αναλογεί 

στο 13% του εργατικού 

δυναµικού. 

Πηγή: Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης, Βουλγαρία 
 

 

Η πρόσφατη κρίση στο Κόσοβο έπληξε την οικονοµία της Βουλγαρίας και ιδιαίτερα 

τις εξαγωγές και τις µεταφορές της χώρας. Το οδικό δίκτυο που οδηγεί στην κεντρική 

και δυτική Ευρώπη διαπερνά τη γειτονική Γιουγκοσλαβία, µε αποτέλεσµα πολλές 

από τις µεταφορικές επιχειρήσεις να έχουν σηµαντικές απώλειες, καθώς 

αναγκάστηκαν να επιλέξουν τους δρόµους µέσω Ρουµανίας, µε αποτέλεσµα να 

αυξηθεί ιδιαίτερα το µεταφορικό κόστος. Οι βουλγαρικές αρχές εκτιµούν ότι το κόστος 

ανέρχεται σε 80 εκατ. µάρκα. Το 1999, η αύξηση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών είναι πιθανόν να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από ότι 

υπολογιζόταν, και ο στόχος της αύξησης του ΑΕΠ κατά 3,7% να απειλείται. Η 

Βουλγαρία αντιµετωπίζει ένα δυσµενές εξωτερικό περιβάλλον, καθώς η ζήτηση και οι 

τιµές των εξαγωγών έχουν εξασθενήσει, ενώ οι διεθνείς επενδυτές παραµένουν 

επιφυλακτικοί αναµένοντας τη βελτίωση των συνθηκών και την ελαχιστοποίηση των 

επιδράσεων της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Ο τουρισµός αναµένεται να 

εµφανίσει σηµαντική κάµψη και ο πληθωρισµός θα αυξηθεί επιπρόσθετα κατά 1%, 

εξαιτίας των διευρυµένων τελών µεταφοράς τα οποία επιβαρύνουν τα εισαγόµενα 

προϊόντα.  
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3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία ρυθµίζεται 

από µία σειρά νοµοθετηµάτων, τα βασικά εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: 

1. Το Σύνταγµα της Βουλγαρίας (1991). 

2. Ο Νόµος περί Εταιριών (1991). 

3. Ο Νόµος περί Τραπεζών και Πιστωτικής ∆ραστηριότητας (1992, τελευταία 

τροποποίηση 1997). 

4. Οι διάφοροι φορολογικοί νόµοι [Νόµος περί Φορολόγησης Κερδών 

(1996), Νόµος περί Φ.Π.Α. (1999), Νόµος περί Φορολόγησης Εταιριών  

(1998) κ.α.]. 

5. Ο Νόµος περί Ενοχών και Συµβάσεων (1950, τελευταία τροποποίηση 

1993). 

6. Ο Νόµος περί Τίτλων Αξιών, Χρηµατιστηρίων και Επενδυτικών Εταιριών 

(1995). 

7. Ο Νόµος περί Παραχωρήσεων (1995). 

8. Ο Νόµος περί Ταµείων Ιδιωτικοποίησης (1996). 

9. Ο Νόµος περί Ασφαλίσεων (1996). 

10.  Ο Νόµος περί Ξένων Επενδύσεων (1997, τελευταία τροποποίηση 1998). 

 

Ο τελευταίος νόµος για τις επενδύσεις, που αντικατέστησε τον παλαιότερο Νόµο περί  

Οικονοµικής ∆ραστηριότητας των Αλλοδαπών Προσώπων και της Προστασίας των 

Ξένων Επενδύσεων, θέτει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τις 

οποίες αλλοδαπά πρόσωπα δικαιούνται να επενδύσουν στη χώρα, καθώς και τις 

εγγυήσεις για την προστασία αυτών των επενδύσεων. Επίσης, καλύπτει φορολογικά 

και τελωνειακά θέµατα, καθώς και ρυθµίσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. 

Ειδικές διατάξεις αναφέρονται στη διεκπεραίωση επενδυτικών προγραµµάτων 

προτεραιότητας. Ο εν λόγω νόµος δεν διαθέτει αναδροµικό αποτέλεσµα. ∆ηλαδή, 

κάθε µεταβολή στο νόµο που επιφέρει περιορισµούς στις ξένες επενδύσεις, δεν 

εφαρµόζεται σε ξένες επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το 

προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς.  

Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής: 

 

1. Ξένοι Επενδυτές 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου ως  ξένοι επενδυτές ορίζονται: 

- Νοµικά Πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραµµένα στη Βουλγαρία. 

- Εταιρίες, µη νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένοι στο εξωτερικό. 

- Φυσικά πρόσωπα, πολίτες ξένων κρατών, µόνιµοι κάτοικοι 

εξωτερικού. 

- Βούλγαροι πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν διπλή εθνικότητα. Οι 

τελευταίοι διαθέτουν την ευχέρεια επιλογής καθεστώτος ηµεδαπών ή 

αλλοδαπών προσώπων, σύµφωνα µε το οποίο θα ασκούν οικονοµική 

δραστηριότητα στην χώρα. 

 

2.  Ορισµός και µορφές επενδύσεων 
 

Ως ξένη επένδυση ορίζεται κάθε επένδυση που πραγµατοποιείται από αλλοδαπό 

πρόσωπο, είτε δρώντας ατοµικά, είτε µέσω της συµµετοχής σε επιχειρηµατικές 

συνεργασίες, και εφόσον η επένδυση έχει µία από τις ακόλουθες µορφές: 

- Μετοχές και µερίδια σε εµπορικές εταιρείες’ 

- Ιδιοκτησία κτιρίων και περιορισµένα δικαιώµατα ιδιοκτησίας σε ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία. 

- Ιδιοκτησία και περιορισµένα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε κινητά 

περιουσιακά στοιχεία όταν πρόκειται για µακροπρόθεσµο πάγιο 

στοιχείο του ενεργητικού. 

- Ιδιοκτησία  επιχειρήσεων ή τµηµάτων τους, σύµφωνα µε το Νόµο περί 

Μετατροπής και Ιδιωτικοποίησης Κρατικών και ∆ηµοτικών 

Επιχειρήσεων. 

- Χρεόγραφα, έντοκα γραµµάτια και οµόλογα δηµοσίου, καθώς και 

παράγωγους τίτλους που εκδίδονται είτε από το κράτος, είτε από 

δηµοτικές αρχές είτε από άλλα νοµικά πρόσωπα της Βουλγαρίας  µε 

εναποµείνουσα περίοδο λήξης τουλάχιστον έξη µηνών. 

- ∆άνεια, συµπεριλαµβανόµενων αυτών της µορφής 

χρηµατοοικονοµικής εκµίσθωσης,  για περίοδο λήξης όχι µικρότερης 

των δώδεκα µηνών. 

- Τίτλους πνευµατικής ιδιοκτησίας- copyright και συναφή δικαιώµατα, 

ευρεσιτεχνίες, πρότυπα υποδείγµατα, εµπορικά σήµατα, σήµατα 

υπηρεσιών και βιοµηχανικά σχέδια. 

- ∆ικαιώµατα που απορρέουν από συµβόλαια εκχώρησης και 

συµβόλαια ανάθεσης διαχείρισης. 
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Σηµειώνεται ότι σε κάθε ξένη επένδυση συµπεριλαµβάνεται κάθε προσθήκη τόκων ή 

κεφαλαίου στο αρχικό κεφάλαιο. Επίσης, στις διµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει η 

Βουλγαρία για την προώθηση και την αµοιβαία προστασία των ξένων επενδύσεων, 

είναι δυνατό να προβλέπεται ευρύτερος προσδιορισµός των ξένων επενδύσεων 

 

3. Θεσµικό πλαίσιο 
 

i. Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων (Foreign Investment Agency) 
 

Τον Απρίλιο του 1995 ιδρύθηκε το Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων, ως κυβερνητικό 

όργανο που υπάγεται στο Υπουργικό Συµβούλιο, µε κύριο στόχο το συντονισµό των 

κρατικών ενεργειών και την προώθηση των ξένων επενδύσεων στη χώρα. Ιδιαίτερα 

σηµαντική λειτουργία του Πρακτορείου είναι η παροχή στήριξης σε µελλοντικούς 

επενδυτές, στους οποίους παρέχεται πληροφόρηση για την πορεία των επενδύσεων 

στη χώρα, νοµική υποστήριξη, αναζήτηση κατάλληλων Βούλγαρων συνεταίρων κτλ. 

 
ii. Συµβούλιο Ξένων Επενδύσεων και Χρηµατοδότησης (Advisory Council on 
Foreign Investment and Financing) 
 
Ιδρύθηκε ως συµβουλευτικό σώµα παρά τω πρωθυπουργώ. Αποτελείται από 

αντιπροσώπους των µεγαλύτερων ξένων επενδυτών, εταιριών παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, τραπεζών και διεθνών οργανισµών. Στα πλαίσια του 

Συµβουλίου συζητούνται ζητήµατα που σχετίζονται µε την πολιτική της προώθησης 

και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και υιοθετούνται µέτρα για τη βελτίωση του 

επενδυτικού κλίµατος στη χώρα. 

 
4. Νοµοθετικές και διεθνείς εγγυήσεις για τις ξένες επενδύσεις 

 

Το Βουλγαρικό Σύνταγµα καθώς και ο Νόµος για τις Ξένες Επενδύσεις παρέχουν 

στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα ανάληψης οικονοµικής δραστηριότητας υπό 

τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους Βούλγαρους υπηκόους. 

 

Ορισµένοι περιορισµοί προβλέπονται ρητά από ειδικούς νόµους: 

- Το Νόµο περί Τραπεζικών ∆ραστηριοτήτων  για την ανάληψη 

τραπεζικών δραστηριοτήτων και τη συµµετοχή σε τραπεζικές εταιρίες. 

- Το Νόµο περί Ασφαλίσεων για ανάληψη ασφαλιστικών 

δραστηριοτήτων και συµµετοχή σε ασφαλιστικές εταιρίες  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
∆Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. 

 

 14 

- Το Νόµο για τον Έλεγχο των Εκρηκτικών, των Πυροβόλων και των 

Πυροµαχικών για την κατασκευή ή το εµπόριο όπλων, πολεµοφοδίων 

και στρατιωτικού εξοπλισµού. 

- Το Νόµο περί Κυριότητας για την απόκτηση της ιδιοκτησίας κτιρίων 

και περιορισµένων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε ακίνητα 

παραµεθόριων περιοχών, καθώς και σε ορισµένες γεωγραφικές ζώνες 

που καθορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων από αλλοδαπούς, καθώς και από 

τις βουλγαρικές εταιρείες απαιτείται προηγούµενη άδεια. 

 

i. Ρήτρα του πλέον ευνοούµενου κράτους 
  

Στο νόµο περιέχεται η ρήτρα της υπεροχής των διεθνών συνθηκών, των οποίων η 

Βουλγαρία αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος, και στις οποίες περιλαµβάνεται  η ρήτρα 

του πλέον ευνοούµενου κράτους, δηλαδή, του κανόνα της ευνοϊκής µεταχείρισης των 

αλλοδαπών. Ο νόµος, ωστόσο, καθορίζει ποιες διατάξεις του είναι πλήρως ή µερικώς 

ανεφάρµοστες για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών, τα οποία εφαρµόζουν σε βάρος 

των επιχειρήσεων και των πολιτών της Βουλγαρίας δυσµενές καθεστώς. Αυτά τα 

κράτη ορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.  

 

Η Βουλγαρία έχει συνάψει  συµφωνίες αµοιβαίας προστασίας και προώθησης των 

επενδύσεων µε 32 χώρες. Οι 23 από αυτές, µεταξύ των οποίων και αυτή µε την 

Ελλάδα, έχουν τεθεί σε ισχύ.  

 
Κατάλογος χωρών, µε τις οποίες η Βουλγαρία έχει συνάψει διµερείς 
συµφωνίες για την αµοιβαία προστασία και προώθηση των ξένων 
επενδύσεων. 

1. Αυστρία 8. Μ. Βρετανία 15. Πολωνία 22. Φιλανδία 29. ΗΠΑ 

2. Ουγγαρία 9. Λευκορωσία 16. Κύπρος 23. Ελβετία 30. Μάλτα 

3. Αλβανία 10. Μολδαβία 17. Ρουµανία 24. Ελβετία 31. Ο.∆.Γ. 

4. Ιταλία 11. Βέλγιο 18. Κροατία 25. Γαλλία 32. Π.Γ.∆.Μ. 

5. Αργεντινή 12.Λουξεµβούργο 19. Σλοβακία 26. Γερµανία  

6. Ισραήλ 13. Ολλανδία 20. ∆ανία 27. Ουκρανία  

7. Αρµενία 14. Κίνα 21. Σουηδία 28. Ελλάδα  

 

Οι παραπάνω συµφωνίες παρέχουν αµοιβαίως προνοµιακό καθεστώς σε νοµικά και 

φυσικά πρόσωπα µε υπηκοότητα των συµβαλλοµένων κρατών. 
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ii. Εγγυήσεις εκ του νόµου σε περίπτωση µεταβολής του νοµοθετικού 
καθεστώτος 

 

Στο νόµο για τις Ξένες Επενδύσεις ενσωµατώνεται η αρχή της µη αναδροµικότητας, 

η οποία προβλέπει ότι  µεταγενέστερες τροποποιήσεις του νόµου µε τις οποίες 

εισάγονται νέοι περιορισµοί δεν θα εφαρµόζονται σε ήδη πραγµατοποιηθείσες 

επενδύσεις. 

 
iii. Προστασία από απαλλοτρίωση  

 

 Το Βουλγαρικό Σύνταγµα επιτρέπει την αναγκαστική απαλλοτρίωση περιουσίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη η οποία δεν  µπορεί να 

αντιµετωπιστεί εναλλακτικά και ότι έχει προηγηθεί η καταβολή δίκαιας αµοιβής. Οι 

απαλλοτριώσεις διέπονται από το Νόµο για την Κρατική Περιουσία, καθώς και από 

το Νόµο για τη ∆ηµοτική Περιουσία. 

 

Ο νόµος για τις Ξένες Επενδύσεις παρέχει την ακόλουθη προστασία στους ξένους 

επενδυτές: Καταρχήν προβλέπεται ότι απαλλοτρίωση είναι δυνατό να συντελεστεί 

µόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικής κρατικής ανάγκης που δεν είναι δυνατό να 

αντιµετωπιστούν διαφορετικά. Ακίνητη περιουσία αλλοδαπών προσώπων δεν είναι 

δυνατό να απαλλοτριωθεί για δηµοτικές ανάγκες. Επιπλέον, ο νόµος απαιτεί να 

αποδοθεί ως αποζηµίωση στον αλλοδαπό ακίνητη περιουσία στην ίδια περιοχή ή αν 

αυτό δεν είναι δυνατό σε άλλη περιοχή µε τη συγκατάθεση, όµως, στην περίπτωση 

αυτή του αλλοδαπού ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος διαθέτει το δικαίωµα στην 

προαναφερθείσα περίπτωση, να απαιτήσει εναλλακτικά την καταβολή αποζηµίωσης 

σε µετρητά. Η αποζηµίωση θα ισούται µε την αγοραία αξία του ακινήτου κατά το 

χρόνο της απαλλοτρίωσης. 

 

5. Θεσµική υποστήριξη επενδυτικών προγραµµάτων προτεραιότητας. 
 

Ο νόµος για τις Ξένες Επενδύσεις προβλέπει την παροχή ειδικής θεσµικής βοήθειας 

για τους επενδυτές που συµµετέχουν σε προγράµµατα επενδύσεων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως άµεσης προτεραιότητας από το Συµβούλιο των Υπουργών. Στα 

πλαίσια του µηχανισµού αυτού το Συµβούλιο Υπουργών πρόσφατα σύστησε ένα 

διυπουργικό συµβούλιο µε έργο το συντονισµό της επενδυτικής βοήθειας στο project 

Metro Group της Βουλγαρίας. 
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6. Ίδρυση εταιριών µε κεφάλαια από ξένες επενδύσεις 
 
Η βουλγαρική νοµοθεσία προβλέπει την ίδρυση εταιριών µε κεφάλαια από ξένες 

επενδύσεις. Αυτές πρέπει να έχουν τη µορφή κάποιας εταιρίας που προβλέπει ο 

Βουλγαρικός Εµπορικός Κώδικας (βλ. κεφάλαιο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ). ∆εν 

υφίστανται περιορισµοί στο ποσοστό της συµµετοχής των αλλοδαπών προσώπων, 

ούτε στο ύψος των επενδύσεών τους. 

 
i. Απαιτούµενες ενέργειες για την ίδρυση οποιασδήποτε µορφής εταιρίας στη 
Βουλγαρία από αλλοδαπό: 
 

1. Η ίδρυση εταιρίας γίνεται µε την καταχώρησή της στο εµπορικό µητρώο. Για την 

καταχώρηση αυτή απαιτείται να εκδοθεί απόφαση του Πρωτοδικείου, στην 

περιφέρεια που εδρεύει η υπό ίδρυση εταιρία, αφού ελεγχθεί κατά πόσο το 

Καταστατικό της υπό ίδρυση εταιρίας περιλαµβάνει τα στοιχεία  εκείνα που κατά 

το βουλγαρικό δίκαιο είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στο καταστατικό του 

συγκεκριµένου εταιρικού τύπου. Μεταξύ της αίτησης για την έκδοση απόφασης 

που διατάσσει την καταχώριση και της ίδιας της καταχώρησης µεσολαβεί 

διάστηµα µεταξύ ενός και τριών µηνών. 

2. Στην περίπτωση ίδρυσης µικτής εταιρίας µε Βούλγαρους συνεταίρους, ο ιδρυτής 

πρέπει να έχει αποσπάσει προηγουµένως πληροφορίες αναφορικά µε τα 

πρόσωπα µε τα οποία θα συνεργαστεί (χρεοκοπία, νοµιµότητα, εµπειρία, 

περιουσία κτλ). Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η προηγούµενη έρευνα 

σχετικά µε τους µελλοντικούς συνεργάτες. 

3. Προκειµένου να ασκήσει ένας αλλοδαπός εµπορία ως ιδιώτης ή να συµµετάσχει 

σε οµόρρυθµο εταιρεία ή σε ετερόρρυθµη εταιρία ως οµόρρυθµος εταίρος ή, 

τέλος, να συµµετάσχει σε συνεταιρισµό είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει 

προηγουµένως άδεια µόνιµης παραµονής στη χώρα. Στην πράξη είναι πολύ 

δύσκολο να αποκτήσει κανείς άδεια παραµονής λόγω των υψηλών ποσοστών 

ανεργίας στη χώρα και της συνακόλουθης άρνησης των Κυβερνητικών Αρχών να 

εκδώσουν τις άδειες αυτές. 

4. Εφόσον συσταθεί µια επιχειρηµατική οντότητα, πρέπει να εγγραφεί στις 

φορολογικές αρχές, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και στην Υπηρεσία 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 

5. Ο ιδρυτής πρέπει να έχει διεθνές διαβατήριο και να µην έχει κηρύξει χρεοκοπία. 
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ii. Υποκατάστηµα 
 
Αλλοδαπές εταιρίες µε νοµική προσωπικότητα που είναι εγγεγραµµένες σε µητρώα 

του εξωτερικού, καθώς και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες δίχως νοµική 

προσωπικότητα είναι δυνατό να ιδρύσουν υποκατάστηµα, αν σύµφωνα µε την εθνική 

τους νοµοθεσία έχουν αποκτήσει επίσηµα την εµπορική ιδιότητα.  

 
Ίδρυση και εγγραφή 
 
Καταχωρείται στο εµπορικό µητρώο του Πρωτοδικείου της περιοχής στην οποία 

βρίσκεται η έδρα του υποκαταστήµατος. Η καταχώρηση πραγµατοποιείται βάσει 

γραπτής αίτησης η οποία περιέχει: 

• την επωνυµία, τη διεύθυνση και το στόχο της επιχείρησης, 

• το εγκεκριµένο κεφάλαιο του ιδρυτή, και 

• το διοικητή του υποκαταστήµατος. 
 
 Για την ίδρυση υποκαταστήµατος δεν απαιτείται ιδρυτικό κεφάλαιο. Το 

υποκατάστηµα δεν αποτελεί νοµική οντότητα, είναι τµήµα της ιδρυτικής εταιρίας. Τα 

υποκαταστήµατα υποχρεούνται να διατηρούν λογαριασµούς ως ανεξάρτητες εταιρίες 

και να ετοιµάζουν ισολογισµούς. 

 
ii. Γραφείο Αντιπροσωπείας 
 

Στο νόµο για τις Ξένες Επενδύσεις περιέχονται ρυθµίσεις για τις αντιπροσωπείες. 

Νοµικά πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, µπορούν να συστήσουν γραφεία 

αντιπροσωπειών που εγγράφονται στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της 

Βουλγαρίας (BCCI). Οι αντιπροσωπείες δεν διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και 

δεν δικαιούνται να ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες. Μπορούν µόνο να ασκούν 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε το µάρκετινγκ, την ανεύρεση πελατών, τη σύναψη 

συµβολαίων, καθώς και άλλες δραστηριότητες που δεν  χαρακτηρίζονται ως 

οικονοµικές ή εµπορικές σύµφωνα µε το Νόµο.  

 

Ίδρυση και εγγραφή 
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Για την εγγραφή στο Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας απαιτούνται τα ακόλουθα 

έγγραφα: 

 

• Απόσπασµα από την εγγραφή της ιδρυτικής εταιρείας, που έχει εκδοθεί από την 

αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους εθνικούς νόµους, επικυρωµένο από 

το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του ιδρυτή, και θεωρηµένο από  τη 

βουλγαρική πρεσβεία στην χώρα του ιδρυτή.  

• Επίσηµο έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες ξένες αρχές, και το οποίο 

πιστοποιεί τα άτοµα που δικαιούνται να αντιπροσωπεύσουν τον ιδρυτή. Το 

έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιηµένο, µεταφρασµένο και θεωρηµένο. 

• Πληρεξούσιο, που να εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο να ενεργεί εκ µέρους του 

ιδρυτή. Το έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιηµένο, µεταφρασµένο και 

θεωρηµένο. 

• Υπόδειγµα υπογραφής, επικυρωµένο από Βούλγαρο συµβολαιογράφο. 

• Απόδειξη για την πληρωµή του ποσού της εγγραφής στο BCCI. 

• Απόδειξη ότι έχει ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασµός στο όνοµα του Γραφείου 

Αντιπροσωπείας. 

 
iii. Μικτές Εταιρίες 
 

Στο νόµο για τις Ξένες Επενδύσεις ορίζεται ότι για µικτές εταιρίες, δεν υφίσταται 

περιορισµός στο ποσοστό της ξένης συµµετοχής. Οι µικτές εταιρίες οφείλουν να 

περιβληθούν κάποια από τις µορφές των εταιριών που προβλέπονται στον 

Βουλγαρικό Εµπορικό Κώδικα.  

 
7. Επαναπατρισµός κέρδους και κεφαλαίων 
 

Οι ξένοι επενδυτές διαθέτουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ελεύθερα ξένο 

συνάλλαγµα µε σκοπό τη µεταφορά του στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση της 

επίδειξης φορολογικής ενηµερότητας, στις 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.  
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8. Κτήση ακίνητης περιουσίας. 

 

Σύµφωνα µε το Βουλγαρικό Σύνταγµα, αλλοδαπά νοµικά και φυσικά πρόσωπα δεν 

δικαιούνται να αποκτήσουν άµεσα δικαιώµατα κυριότητας σε γη. Στην περίπτωση 

που αλλοδαποί κληρονοµήσουν γη είναι υποχρεωµένοι να τη µεταβιβάσουν σε 

βουλγαρικά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα σε διάστηµα τριών ετών. 

 

Οι ανωτέρω περιορισµοί, ωστόσο, δεν αφορούν Βουλγαρικές εταιρείες  µε ξένη 

συµµετοχή, ανεξάρτητα από το ποσοστό της ξένης συµµετοχής στην εταιρία. Κατά 

συνέπεια, αλλοδαποί µπορούν να αποκτήσουν δικαίωµα κυριότητας σε γη, 

δηµιουργώντας ή συµµετέχοντας σε µια εταιρία που συστάθηκε σύµφωνα µε τη 

Βουλγαρική νοµοθεσία. 

 

Αλλοδαπά νοµικά και φυσικά πρόσωπα δικαιούνται να αποκτήσουν ελεύθερα 

ιδιοκτησία κτιρίων, καθώς και περιορισµένα δικαιώµατα ιδιοκτησίας σε ακίνητη 

περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προηγούµενη άδεια του Υπουργείου 

Οικονοµικών. Για βουλγαρικές εταιρίες µε ξένη συµµετοχή, δεν απαιτείται η σχετική 

άδεια. 

 
 
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
1. Γενικά στοιχεία 
 
Από την εποχή της έναρξης των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, η Βουλγαρία έχει 

απορροφήσει ξένες επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 2.162,7 εκατ. δολ. ΗΠΑ. 

Εκτιµάται, ωστόσο, ότι η απορρόφηση θα ήταν ακόµη µεγαλύτερη, αν είχαν 

εξαλειφθεί νωρίτερα κάποια προβλήµατα που παρατηρήθηκαν σε σχέση µε τις 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από βουλγαρικής πλευράς. Προβλήµατα 

παρουσιάζονται, επίσης, και στην καταγραφή των ξένων επενδύσεων. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ξένων επενδύσεων από το 1992 έως 

το πρώτο εξάµηνο του 1999: 
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          ΑΞΙΑ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1992-1999 

Έτος Αξία (σε εκατ. 
δολ. ΗΠΑ) 

Αριθµός 
Επενδύσεων 

 Συµµετοχή  
 Ιδιωτικοποιήσεων 
(σε εκ. δολ. ΗΠΑ) 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

α΄εξ. 1999 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

34,4 

102,4 

210,9 

162,6 

256,4 

636,2 

620 

139,8 

 

2.343,6 
 

 

69 

604 

2.276 

1.932 

3.308 

1.890 

553 

368 

 

11.000 

- 

22 

134,2 

26 

76,4 

421,4 

155,7 

45,9 

 

955,3 
 

Πηγή: Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων, Βουλγαρία 
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Η δε κατανοµή των ξένων επενδύσεων ανά χώρα προέλευσης µέχρι 31.6.1999, 

σύµφωνα µε το ύψος της συνολικής επένδυσης, τον αριθµό επενδύσεων και την 

ποσοστιαία συµµετοχή στη συνολική αξία της επένδυσης, διαµορφώθηκε  ως εξής: 

 

Χώρες Αξία σε εκατ. δολ. Αριθµός  επιχ/σεων % επί της αξίας 

1. Γερµανία 

2. Βέλγιο 

3. Κύπρος 

4. ΗΠΑ 

5. Μ. Βρετανία 

6. Ολλανδία 

7. Αυστρία 

8. Ισπανία 

9. Ελβετία 

10. Ελλάδα 

11.Λουξεµβούργο 

12. Ιρλανδία 

13. Ρωσία 

14. Ν. Κορέα 

15. Τουρκία 

16. Γαλλία  

17. Λοιποί 

ΣΥΝΟΛΟ 

409,8 

307,9 

184,9 

150,4 

145,9 

139,3 

119,4 

105,8 

83,1 

76,8 

72,4 

55,9 

50,2 

49,5 

48,7 

47,3 

…………………….. 

2.343,6 

420 

124 

200 

285 

172 

121 

275 

30 

120 

1.331 

38 

24 

604 

20 

1.644 

127 

…………………….. 

11.000 
 

 

 

17,5% 

13,1% 

7,9% 

6,7% 

6,2% 

6% 

5,1% 

4,5% 

3,5% 

3,3% 

3,1% 

2,4% 

2,1% 

2,1% 

2,1% 

2% 

……………….. 

100% 

Πηγή :Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων, Βουλγαρία 

 

Στο παραπάνω συνολικό ποσό περιλαµβάνονται και οι επενδύσεις που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης  

(ύψους 97 εκατ. δολ.). Παρατηρείται ότι τις υψηλότερες θέσεις στον κατάλογο των 

ξένων επενδυτών καταλαµβάνουν η Γερµανία µε 409,8 εκατ. δολ. ΗΠΑ, το Βέλγιο µε 
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307,9 η Κύπρος µε 184,9 εκατ. δολ.,1 οι ΗΠΑ µε 150,4 και η Μεγάλη Βρετανία µε 

145,9 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Ειδικότερα, η παρουσία των γερµανικών και βελγικών 

επιχειρήσεων εντοπίζεται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονοµικής 

δραστηριότητας και, κυρίως, σε αυτούς της τσιµεντοβιοµηχανίας, της χηµικής 

βιοµηχανίας, των µεταφορών και του τουρισµού 

 

Ταυτόχρονα, οι Κορεάτες κατέχουν την πρώτη θέση όσον αφορά στο µέσο µέγεθος 

της κάθε επένδυσης. Συγκεκριµένα οι Κορεάτες επενδύουν κατά µέσο όρο 2,63 εκατ. 

δολ.. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η µέση αξία της κάθε επένδυσης, εκτιµάται σε 

κατώτερα επίπεδα, γεγονός που δείχνει τη σηµαντική απουσία µεσοπρόθεσµου και 

µακροπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδιασµού κατά την ελληνική εξαγωγή 

κεφαλαίων στη Βουλγαρία. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις ξένες επενδύσεις που 

έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα 1992 - 1998 ανά τοµέα της 

βουλγαρικής οικονοµίας: 

 

ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ΑΞΙΑ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1992-1998  

Κλάδος Αξία (εκατ. δολ.)        % Κατανοµή 

Βιοµηχανία 

Εµπόριο 

Χρηµατ/κός 

Τουρισµός 

Μεταφορές 

Κατασκευές 

Τηλεπικ/νίες 

Γεωργία 

Λοιποί κλάδοι 

ΣΥΝΟΛΟ 

1085,3 

418,9 

205,0 

102,4 

85,3 

37,7 

20,0 

6,2 

62,0 

2022,8 

53,65 

20,71 

10,13 

5,06 

4,22 

1,87 

0,99 

0,30 

3,07 

100,00 

Πηγή: Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων, Βουλγαρία  

 

Ο τοµέας της βιοµηχανίας φαίνεται ότι αποτελεί τον κυριότερο προορισµό των ξένων 

επενδυτικών εισροών, αφού αντιπροσωπεύει το 53,65% του συνόλου των άµεσων 

                                                           
1 Η Κύπρος βρίσκεται σε υψηλή θέση σε ότι αφορά τις ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία τον 
περασµένο χρόνο, καθώς οι αµερικανικές, ρωσικές και ελληνικές επενδύσεις διεκδίκησαν επενδύσεις 
στη Βουλγαρία µέσω των παραρτηµάτων τους στην Κύπρο. 
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ξένων επενδύσεων, µε 1.085,3 εκατ. δολ. Στον τοµέα της βιοµηχανίας οι 

περισσότερες επενδύσεις ήταν βελγικής και γερµανικής προέλευσης. 

 

Τη δεύτερη θέση από πλευράς ξένων επενδυτικών προτιµήσεων κατέχει ο τοµέας 

του εµπορίου ο οποίος έχει απορροφήσει το 20, 71% των συνολικών ξένων 

επενδύσεων στη χώρα µε εµφανή τάση διεύρυνσης. Στον τοµέα αυτό 

πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 418, 9 εκατ. δολ.. Οι περισσότερες 

επενδύσεις στον τοµέα του εµπορίου ήταν και πάλι γερµανικές και ακολούθησαν οι 

ολλανδικές. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας µε 10,13% στον οποίο 

διατέθηκαν πάνω από 205 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Τέταρτος κατά σειρά επενδυτικού 

ενδιαφέροντος είναι ο τουρισµός, όπου επενδύθηκαν από ξένους επιχειρηµατίες 

102,4 εκατ. δολ. Ο τουρισµός κατέχει ποσοστό 5,06 % των άµεσων ξένων 

επενδύσεων. Πρέπει, ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι επενδύσεις στο συγκεκριµένο 

τοµέα παρουσίασαν πτωτική τάξη εξαιτίας του πολέµου στην Ο∆Γ. 

 

Σηµαντικό µερίδιο των άµεσων ξένων επενδύσεων κατευθύνεται και στις µεταφορές. 

∆ιατέθηκαν 85,3 εκατ. δολ. που καλύπτουν το 4.22% του συνόλου. Παράλληλα, 

πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 37,7 εκατ. δολ. στον κλάδο των κατασκευών, 

καλύπτοντας το 1,87% του συνόλου του επενδυµένου ξένου κεφαλαίου στη 

Βουλγαρία. 

  

2. Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη Βουλγαρία 
 

Οι εταιρείες ελληνικών συµφερόντων εκτιµάται (σύµφωνα µε ελληνικές πηγές) ότι 

καλύπτουν (µέχρι 31.3.1999) µε 210 εκατ. δολ. το 10% του συνόλου των 

επενδυµένων ξένων κεφαλαίων και η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά στην τρίτη θέση 

στο σχετικό πίνακα. Σηµαντικό µέρος των επενδύσεων ελληνικών συµφερόντων έχει 

πραγµατοποιηθεί µέσω Κύπρου και Λουξεµβούργου. Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε 

τα στατιστικά στοιχεία του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ξένων Επενδύσεων η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην δέκατη θέση. 

  

 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στη χώρα. Στην 

πρωτεύουσα λειτουργούν υποκαταστήµατα των Xios Bank, Ιονικής και Εθνικής 

Τράπεζας, καθώς και γραφείο αντιπροσωπείας της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης, 
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ενώ η Εµπορική Τράπεζα συµµετέχει στη βουλγαρική Τράπεζα Επενδύσεων µε 

ποσοστό 32%. 

 

Οι Έλληνες επιχειρηµατίες στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται σε όλους τους 

κλάδους της οικονοµίας και ιδιαίτερα σε αυτούς του ενδύµατος και των τροφίµων. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα υπολογίζονται περίπου 

450, οι οποίες απασχολούν γύρω στα 45.000 άτοµα. Η πλειονότητα αυτών 

απασχολείται σε εργοστάσια στη Νότιο Βουλγαρία, στα οποία, περίπου 130 εταιρίες 

παραγωγής ενδυµάτων, αξιοποιώντας το πλεονέκτηµα του φθηνού εργατικού 

δυναµικού, παράγουν για τους πελάτες τους από τη δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Μετά τον κλάδο των ενδυµάτων τη δεύτερη θέση στις ελληνικές επενδύσεις στη 

Βουλγαρία κατέχουν τα τρόφιµα/ποτά που παράγονται από αµιγώς ελληνικές ή 

ελληνοβουλγαρικές επιχειρήσεις. Άλλα προϊόντα παραγόµενα από ελληνικών 

συµφερόντων εταιρίες, είναι προϊόντα αλουµινίου, χάρτου, τηλεπικοινωνιακό υλικό, 

προϊόντα συσκευασίας, επεξεργασµένα καπνά κ.α. Επίσης έχουν  επενδύσεις στον 

τοµέα των ασφαλίσεων και στον τοµέα της υγείας. Περίπου το 80% των ελληνικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία είναι Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις. 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής παρουσίας στη  Βουλγαρία αποτελεί η έλλειψη 

µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επενδυτικών σχεδιασµών, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται σηµαντικό πρόβληµα στον τρόπο χρηµατοδότησης των ΜΜΕ, αφού τα 

ειδικά προγράµµατα Phare και Phare Jop που απευθύνονται στους µικροµεσαίους 

επιχειρηµατίες δε διαθέτουν  πόρους για τη χρηµατοδότηση της ίδιας της επένδυσης 

και το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα που λειτουργεί στη χώρα µπορεί να παρέχει 

υποστήριξη κυρίως στις µεγάλες επιχειρήσεις. Ο µικροµεσαίος επενδυτής λαµβάνει 

υποστήριξη κυρίως από τα διάφορα venture capitals (Balkan Fund, Commercial 

Capital). 

 

Σηµαντικό είναι, ότι µεγάλο τµήµα των επενδύσεων, στα πλαίσια του προγράµµατος 

PHARE- ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (σε συντονισµό µε το INTERREG II για την 

Ελλάδα), αφορά κυρίως τη βελτίωση των οδικών αρτηριών που συνδέουν την 

Εγνατία: α) µέσω Προµαχώνα- Kulata µε τη Σόφια, µε κατεύθυνση την Κεντρική 

Ευρώπη και β) µέσω Ορµενίου- Svilengrad µε τη µοναδική γέφυρα που συνδέει τη 

Βουλγαρία µε τη Ρουµανία, µε κατεύθυνση την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Βαλτικές 

δηµοκρατίες.  
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3. Εµπόδια - επιχειρηµατικοί κίνδυνοι 
 

Παρά τις όποιες θετικές εξελίξεις σηµειώθηκαν στη χώρα, εξακολουθούν να 

υφίστανται  σηµαντικά προβλήµατα, όπως η θεσµική ανεπάρκεια, η έλλειψη υψηλής 

τεχνογνωσίας, προβλήµατα νοµικής φύσης, καθώς και οι αργοί ρυθµοί που 

παρατηρούνται στις δοµές του κράτους κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων. 

Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και την 

Ανάπτυξη, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στο δικαστικό και το τραπεζικό σύστηµα, 

ενώ πολλοί ξένοι επενδυτές επισηµαίνουν τους αργούς ρυθµούς µε τους οποίους 

κινείται η δηµόσια διοίκηση και έχουν ως αποτέλεσµα την έλλειψη ενηµέρωσης των 

φορέων του δηµοσίου σχετικά µε τις νέες ρυθµίσεις, όπως, επίσης, και τη 

συνεχιζόµενη διάδοση πρακτικών διαφθοράς που επιδρά στον επιχειρηµατικό κόσµο 

της χώρας.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 66η θέση στον κατάλογο της 

Transparency International για το επίπεδο της διαφθοράς σε 99 χώρες, καθώς και ότι 

Βουλγαρία µαζί µε την Π.Γ.∆.Μ. και τη Ρουµανία κατατάσσονται σε χαµηλότερη θέση 

στον εν λόγω κατάλογο σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

και της Βαλτικής, στις οποίες τα κρούσµατα διαφθοράς παρουσιάζονται 

πολυπληθέστερα. Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται στα πέντε πρώτα κράτη που 

προσχώρησαν πρόσφατα στη Σύµβαση Αστικού ∆ικαίου για τη ∆ιαφθορά. Η εν λόγω 

Σύµβαση που υπογράφηκε  στο Στρασβούργο (4.11.1999) επεκτείνει την αστική 

ευθύνη σε ζηµίες προκληθείσες σε νοµικά πρόσωπα και επιπλέον για µη χρηµατικές 

ζηµίες.  

 

Η περιορισµένη εισροή επενδύσεων επιδεινώνει άµεσα τη βουλγαρική οικονοµία και 

λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών 

αλλαγών. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Πανεπιστηµίου του Harvard, η 

Βουλγαρία κατέχει την τελευταία θέση ανάµεσα σε 59 χώρες, σε αποφασιστικούς 

δείκτες, όπως του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας της, της δυνατότητας 

χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα από τις τράπεζες, των επενδύσεων και της 

ανάπτυξης της κεφαλαιακής αγοράς.  
 
4. Προοπτικές - προβλέψεις για άµεσες επενδύσεις 
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Το χαµηλό εργατικό κόστος, ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς, η 

βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών και η στρατηγικά σηµαντική γεωγραφική 

θέση θεωρούνται στοιχεία ικανά να προσελκύσουν ξένους επενδυτές.  

 
Πρόσθετοι παράγοντες που ευνοούν την επενδυτική δραστηριότητα στη Βουλγαρία 

είναι: 

• ανικανοποίητη τοπική ζήτηση από 8,5 εκ. καταναλωτές  

• συνεχώς αυξανόµενες εξαγωγές προς τις δυτικές αγορές (και προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

• προσβάσιµοι και αξιόλογοι φυσικοί πόροι 

• ισότιµη µεταχείριση ξένων και ντόπιων επενδυτών 

• απουσία περιορισµών για τη συµµετοχή αλλοδαπών προσώπων στην 

ιδιωτικοποίηση κρατικής περιουσίας 

• εργατικό δυναµικό σχετικά χαµηλού κόστους  
 

Οι Βουλγαρικές εκτιµήσεις για το 1999 (πριν την έναρξη των βοµβαρδισµών στην 

Ο.∆.Γ.) αναφέρονταν σε ξένες άµεσες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 δις δολ., 

κυρίως µέσω των ιδιωτικοποιήσεων µεγάλων εταιριών. Ωστόσο, η παρατεταµένη 

κρίση στο Κόσοβο έπληξε το επενδυτικό κλίµα και η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 

αβέβαιη. Η Βουλγαρία θα πρέπει να δώσει έµφαση στη συνέχιση της οικονοµικής 

πολιτικής που ασκεί τα δύο τελευταία χρόνια, ώστε να αντισταθµίσει τις αρνητικές 

επιδράσεις της κρίσης. Προς το παρόν η χώρα αντιµετωπίζει ένα σχετικά δυσµενές 

περιβάλλον, καθώς η ζήτηση και οι τιµές των εξαγωγών έχουν εξασθενήσει και οι 

διεθνείς επενδυτές παραµένουν επιφυλακτικοί αναµένοντας τη βελτίωση των 

συνθηκών και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της κρίσης. 

 

 Η διαµάχη στο Κόσοβο έχει µειώσει τις ελπίδες και έχει αυξήσει την αβεβαιότητα. Οι 

βουλγαρικές αρχές εκτιµούν ότι το κόστος της κρίσης ανέρχεται σε 80 εκατ. µάρκα.  

 

 Ο ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση από 

τις εξής υπηρεσίες (βλ. Παράρτηµα) στη Βουλγαρία: 

1. Το Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων 

2. Τα κατά τόπους Γραφεία Ιδιωτικοποιήσεων 

3. Την κεραία του ∆ΙΠΕΚ µε γραφεία στην Σόφια και Φιλιππούπολη 
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4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Οι µορφές εταιρειών στη Βουλγαρία ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Εµπορικού 

Κώδικα, ο οποίος δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το 1991. 

Σύµφωνα µε το νόµο, είναι δυνατό να συσταθούν 5 βασικές µορφές εταιρειών: 

 

• Limited liability company (Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης) 

• Public limited company (Joint Stock Company, Ανώνυµη Εταιρεία) 

• Limited Partnership (Ετερόρρυθµη Εταιρεία) 

• General partnership (Οµόρρυθµη Εταιρεία) 

• Partnership limited by shares (Ετερόρρυθµη εταιρία κατά µετοχές) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - OOD 
 

Πρόκειται για εµπορική εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο που ανήκει στα µέλη της, η 

ευθύνη των οποίων περιορίζεται στο ποσό του εγγεγραµµένου κεφαλαίου. Η εταιρεία 

αυτή µπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων 

αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων. Το ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο είναι 

5.000 λέβα, το οποίο διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 λέβα η καθεµία. 

Τουλάχιστον το 70% του κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί κατά την ίδρυση. Οι 

συνεισφορές στο ιδρυτικό κεφάλαιο µπορούν να καταβληθούν σε µετρητά ή σε είδος. 

Τα καταστατικά όργανα της ιδιωτικής ΕΠΕ είναι η γενική συνέλευση των µετόχων, η 

οποία πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά ετησίως, και το συµβούλιο των 

διευθυντών ή ο διοικητής. 

 

Ίδρυση και εγγραφή 
 
Για την εγγραφή της στο εµπορικό µητρώο, η ΕΠΕ πρέπει: 

• να παρουσιάσει το καταστατικό της εταιρείας - ο Εµπορικός Νόµος καθορίζει τις 

υποχρεωτικές διατάξεις του καταστατικού, 

• να έχει διορίσει διοικητή (ή συµβούλιο διευθυντών), 

• να έχει καταβάλει τουλάχιστον το 70% του ιδρυτικού κεφαλαίου, 

συµπεριλαµβανοµένου τουλάχιστον του 1/3 της συνεισφοράς κάθε µέλους. 
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Επιτρέπεται η ίδρυση από αλλοδαπό, ατοµικής ΕΠΕ ή σε συνεργασία µε 

Βούλγαρους συνεταίρους, ή αποκλειστικά µε συνεταίρους από τη χώρα προέλευσής 

του. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο 

ποσοστό συνεισφοράς τους στο µετοχικό κεφάλαιο. 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - AD 
 

Πρόκειται για εµπορική εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο που ανήκει στα µέλη της, των 

οποίων η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό του εγγεγραµµένου κεφαλαίου. Μπορεί να 

ιδρυθεί από δύο ή περισσότερα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων αλλοδαπών φυσικών 

ή νοµικών προσώπων. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτό παρουσιάζεται όταν το 

κράτος είναι ο µόνος ιδρυτής, και κατά συνέπεια ο µοναδικός ιδιοκτήτης του 

συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για single 

person public limited company (EAD). 

 

Το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση της ανώνυµης εταιρείας είναι 50.000 λέβα, όταν 

η κάλυψή του γίνεται µε δηµόσια εγγραφή, και αυξάνεται σε 100.000 λέβα στην 

περίπτωση που η κάλυψή του γίνεται χωρίς δηµόσια εγγραφή. Μεγαλύτερο ύψος 

κεφαλαίου απαιτείται για την ίδρυση τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών 

επενδύσεων. Συγκεκριµένα το ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο στις περιπτώσεις 

αυτές είναι: 

 

• για τράπεζες – 10.000.000 λέβα 

• για ασφαλιστικές εταιρείες  

- 2.000.000 λέβα για ασφάλεια ζωής και ασφάλεια ατοµικού ατυχήµατος 

- 3.000.000 λέβα για ασφάλεια περιουσίας 

- 4.000.000 λέβα για επανασφάλιση 

• για εταιρείες επενδύσεων - το ελάχιστο ποσό και η διάρθρωση του απαιτούµενου 

κεφαλαίου καθώς και η σχέση του µε τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις, καθορίζονται από την Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηµατιστηρίου. 

 

Στη γενική περίπτωση εγγραφής της ανώνυµης εταιρείας, οι συνεισφορές στο 

ιδρυτικό κεφάλαιο µπορούν να καταβληθούν σε µετρητά ή σε είδος (στη δεύτερη 

περίπτωση απαιτείται ανεξάρτητη εκτίµηση), και τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου 

πρέπει να καταβληθεί κατά την ίδρυση. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να εκδώσει είτε 

ονοµαστικές είτε ανώνυµες µετοχές. Η γενική συνέλευση των µετόχων είναι το 

ανώτατο όργανο της εταιρείας, και πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά 
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ετησίως. Η συνέλευση των µετόχων εκλέγει το διοικητικό συµβούλιο (διάρθρωση 

διοίκησης µίας βαθµίδας), το διευθυντικό συµβούλιο και το εποπτικό συµβούλιο 

(διάρθρωση διοίκησης δύο βαθµίδων). Η ανώνυµη εταιρεία πρέπει να προετοιµάζει 

ισολογισµό και οικονοµικές εκθέσεις ετησίως. 

 

Για την ίδρυση τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας και εταιρείας επενδύσεων σε µορφή 

ανώνυµων εταιρειών, προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις. 

 

Ίδρυση και εγγραφή 
 
Για την εγγραφή της στο εµπορικό µητρώο, η ανώνυµη εταιρεία πρέπει: 

• να έχει υιοθετήσει καταστατικό, 

• το εγκεκριµένο κεφάλαιό της να έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου, 

• να έχει καταβάλει τουλάχιστον το 25% του ιδρυτικού της κεφαλαίου, 

• να έχει εκλέξει διευθυντικό συµβούλιο. 

 

 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - KD 
 

Εταιρεία που ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτοµα µε σκοπό τη συµµετοχή σε 

εµπορικές δραστηριότητες. Σε µία ετερόρρυθµη εταιρεία υπάρχουν ένας ή 

περισσότεροι οµόρρυθµοι εταίροι που φέρουν απεριόριστη ευθύνη, και ένας ή 

περισσότεροι ετερόρρυθµοι εταίροι, η ευθύνη των οποίων περιορίζεται στο ποσοστό 

συµµετοχής τους. Οι οµόρρυθµοι εταίροι είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση της 

επιχείρησης. 

 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

Εγκαθιδρύεται από απεριόριστο αριθµό ιδρυτών χωρίς περιορισµούς στην 

εθνικότητα. Η διαφορά της µορφής αυτής εταιρείας από τη µικτή ΕΠΕ είναι ότι η 

συµφωνία ίδρυσης καθορίζει ποιοι από τους συνεταίρους είναι απεριόριστα 

υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και ποιοι είναι υπεύθυνοι µόνο στο ύψος 

συνεισφοράς τους στο µετοχικό κεφάλαιο. 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – S-ie 
 

Πρόκειται για εταιρεία που ιδρύεται από τουλάχιστον δύο άτοµα µε σκοπό τη 

συµµετοχή σε εµπορικές δραστηριότητες. Οι συνέταιροι στις οµόρρυθµες εταιρείες  
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φέρουν κοινή και απεριόριστη ευθύνη. Τα αλλοδαπά πρόσωπα πρέπει να είναι 

κάτοικοι της Βουλγαρίας για να συµµετέχουν σε οµόρρυθµη εταιρεία. ∆εν υπάρχουν 

προϋποθέσεις για κατώτατο ή ανώτατο όριο ιδρυτικού κεφαλαίου. 

 

Public limited partnership 
 

Είναι µία µεταβατική οντότητα µεταξύ public limited company και ετερόρρυθµης 

εταιρείας, και έχει χαρακτηριστικά και των δύο νοµικών µορφών. Η PLP έχει 

οµόρρυθµους εταίρους µε απεριόριστη ευθύνη και τουλάχιστον τρεις ετερόρρυθµους 

που η ευθύνη τους περιορίζεται στο ποσοστό συµµετοχής τους. Οι οµόρρυθµοι είναι 

υπεύθυνοι για τη διοίκηση της επιχείρησης. 
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5. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

Γενικά  
 

Ο βασικός νόµος που διέπει τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία 

(Transformation and Privatisation of State-Owned and Municipal-Owned Enterprises 

Act) ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 1992 και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως στις 8 Μαίου του ίδιου έτους.  

 

Ο νόµος θέτει τις βασικές αρχές για το µετασχηµατισµό και τη διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης των κρατικών και δηµοτικών επιχειρήσεων. Στην ιδιωτικοποίηση 

µπορεί να συµµετέχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ανεξαρτήτως εθνικότητας, µε 

βάση τις διατάξεις του νόµου περί ισότιµης µεταχείρισης ηµεδαπών και αλλοδαπών 

αγοραστών. 

 

Πρόσφατα το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα τροποποίηση του νόµου, σύµφωνα µε την 

οποία στην περίπτωση που ιδιωτικοποιείται ποσοστό µεγαλύτερο του 50% του 

κεφαλαίου µίας εταιρίας, τα χρέη της προς τον κρατικό προϋπολογισµό θα 

διαγράφονται.  

 

Η νοµοθεσία της χώρας προβλέπει κίνητρα για τους ηµεδαπούς και ξένους 

αγοραστές, κυρίως µέσω της ποικιλίας των τρόπων πληρωµής.  

 

Αντικείµενα ιδιωτικοποίησης  
 

Αντικείµενα ιδιωτικοποίησης µπορούν να αποτελέσουν: 

• Κρατικές και δηµοτικές επιχειρήσεις που έχουν µετασχηµατιστεί σε εµπορικές 

εταιρίες. 

• Κρατικές και δηµοτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν µετασχηµατιστεί σε εµπορικές 

εταιρίες. 

• Αυτόνοµα τµήµατα κρατικών και δηµοτικών επιχειρήσεων, τα οποία προσφέρονται 

ως ανεξάρτητη περιουσία (γη, κτίρια, µηχανήµατα, εξοπλισµός κτλ).  
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• Αντικείµενα µη ολοκληρωµένης κατασκευής, όπως µη ολοκληρωµένα έργα, 

τµήµατα επιχειρήσεων, τα οποία, σύµφωνα µε οικονοµικούς και νοµικούς όρους, 

δεν αποτελούν ολοκληρωµένες επιχειρήσεις κτλ. 

• Πάγια στοιχεία – ορισµένα από τα περιουσιακά στοιχεία των κρατικών και 

δηµοτικών επιχειρήσεων τα οποία ο ιδιοκτήτης µπορεί να πουλήσει 

επικαλούµενος τα ιδιοκτησιακά του δικαιώµατα. Στην περίπτωση, ωστόσο, που 

έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης, απαιτείται και η 

έγκριση του αρµόδιου οργάνου. 

 

Ετήσιο Πρόγραµµα 
 

Οι ιδιωτικοποιήσεις διεξάγονται µε βάση το ετήσιο πρόγραµµα που συντάσσεται από 

τον Οργανισµό Ιδιωτικοποίησης και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Το 

ετήσιο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων περιλαµβάνει: 

 

• Τον ελάχιστο αριθµό των ιδιωτικοποιήσεων που πρόκειται να διεξαχθούν, καθώς 

και τους τοµείς προτεραιότητας. 

• Τα αναµενόµενα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση και τους τρόπους αξιοποίησής 

τους. 

• Το ύψος των δαπανών που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων. 

• Κατάλογο εταιριών ή κλάδων της οικονοµίας των οποίων η ιδιωτικοποίηση 

απαγορεύεται κατά τη διάρκεια εφαρµογής του συγκεκριµένου προγράµµατος. 

• Τη συνολική ονοµαστική αξία των µετοχών  που πρόκειται να διατεθούν για 

ιδιωτικοποίηση µέσω δηµοπρασιών. 

• Γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την ιδιωτικοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. 

 

Αρµόδιοι Οργανισµοί 
 

Ο Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων (Privatisation Agency) αποτελεί το κύριο όργανο 

ιδιωτικοποίησης στη Βουλγαρία. ∆ιοικείται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και το 

Εποπτικό Συµβούλιο που διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Χρηµατοδοτείται 

από τον κρατικό προϋπολογισµό και από τα έσοδα που προκύπτουν από τις 

ιδιωτικοποιήσεις.  

 

Ανάλογα µε το είδος της ιδιωτικοποίησης, ο νόµος ορίζει ως αρµόδια όργανα: 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
∆Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. 

 

 33 

• Το Υπουργικό Συµβούλιο, για κρατικές επιχειρήσεις, µερίδια ή δικαιώµατα που 

κατέχει το κράτος σε εµπορικές επιχειρήσεις, των οποίων η ισολογιστική αξία του 

ενεργητικού δεν υπερβαίνει το 1 δις λέβα (1 εκατ. λέβα, σύµφωνα µε τη νέα 

ισοτιµία). 

• Τον Οργανισµό Ιδιωτικοποιήσεων για κρατικές επιχειρήσεις, µερίδια ή δικαιώµατα 

που κατέχει το κράτος σε εµπορικές επιχειρήσεις, των οποίων η ισολογιστική αξία 

του ενεργητικού υπερβαίνει το 1 δις λέβα (1 εκατ. λέβα, σύµφωνα µε τη νέα 

ισοτιµία).   

• Τις αρµόδιες δηµοτικές αρχές για τις επιχειρήσεις που αποτελούν δηµοτική 

περιουσία, ή για µετοχές και δικαιώµατα που κατέχει ο δήµος σε εµπορικές 

επιχειρήσεις. 

 

Μέθοδοι ιδιωτικοποίησης  
 

Οι γενικές µέθοδοι ιδιωτικοποίησης που προβλέπονται από τη νοµοθεσία είναι οι 

ακόλουθες: 

• ∆ηµοπρασία πακέτων µετοχών (public auction of blocks of shares). 

• ∆ηµόσια πρόσκληση για την υποβολή προσφορών (public competitive bidding by 

invited tenders). 

• ∆ηµόσια προσφορά µετοχών στο κοινό µέσω του χρηµατιστηρίου ή µέσω ενός 

επενδυτικού µεσάζοντα (public offering of shares). 

• ∆ιαπραγµατεύσεις µε τους υποψήφιους επενδυτές (οι όροι και οι διατάξεις της 

συµφωνίας καθορίζονται µέσω απευθείας διαπραγµατεύσεων). 

• Κεντρικοί δηµόσιοι διαγωνισµοί (centralized public offerings). 

 

Τα δικαιώµατα που κατέχει το κράτος ή οι δηµοτικές αρχές σε Εταιρείες 

Περιορισµένης Ευθύνης µπορούν να πωληθούν µέσω: 

1. ∆ηµοπρασίας. 

2. ∆ηµόσιας πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. 

3. ∆ιαπραγµάτευσης µε υποψήφιους αγοραστές. 

 

Επιπρόσθετα, προβλέπονται κάποιες ειδικές µέθοδοι, όπως: 

• Σύµβαση µίσθωσης για 25 χρόνια µε ρήτρα εξαγοράς. 

• Σύµβαση διαχείρισης µε ρήτρα εξαγοράς ή πώλησης σε τρίτους. 

• Συµφωνία πώλησης µε µεταγενέστερη καταβολή του τιµήµατος και διατήρηση της 

κυριότητας από την κρατική ή δηµοτική αρχή µέχρι να καταβληθεί το τίµηµα.  
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• Συµφωνία πώλησης µε προϋποθέσεις, όπως διατήρηση των βασικών στόχων της 

επιχείρησης, προστασία των εργαζοµένων, επενδυτική δραστηριότητα κτλ.  

 

Κύρια στάδια κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων 
 

⇒ Ο ενδιαφερόµενος επενδυτής συγκεντρώνει γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη 

χώρα, τη νοµοθεσία που διέπει τις ιδιωτικοποιήσεις, και τη λίστα των εταιρειών 

προς ιδιωτικοποίηση. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης για όλες τις επιχειρήσεις 

ξεκινάει µόλις ο επενδυτής εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για κάποια εταιρία 

αποστέλλοντας τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος (letter of intent). 

 

⇒ Για κάθε εταιρία που επιλέγεται προς ιδιωτικοποίηση ορίζεται από τον Οργανισµό 

Ιδιωτικοποιήσεων ένας Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), και µία Οµάδα 

Εµπειρογνωµόνων (Project Team). Ο Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων ενηµερώνει 

στη συνέχεια τον ενδιαφερόµενο επενδυτή σχετικά µε τη διαδικασία και τα στάδια 

ιδιωτικοποίησης. 

 

⇒ Ο ενδιαφερόµενος επενδυτής υποβάλλει στον Οργανισµό Ιδιωτικοποιήσεων 

επίσηµη επιστολή στην οποία περιγράφει τις προθέσεις του, καθώς και το 

αντικείµενο της δραστηριότητάς του. Οι φόρµες για τις επιστολές αυτές διατίθενται 

από το τµήµα Marketing του Οργανισµού.  

 

⇒ Ο Υπεύθυνος Έργου καλεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές οι οποίοι έχουν 

εγγραφεί στον Οργανισµό Ιδιωτικοποιήσεων να συµπληρώσουν µία δήλωση 

εχεµύθειας. Στη συνέχεια, παραδίδει, έναντι πληρωµής, ένα µνηµόνιο το οποίο 

περιέχει πληροφορίες για την οικονοµική, τεχνική, νοµική και οργανωτική 

κατάσταση της επιχείρησης που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. 

 

⇒ Ο Υπεύθυνος Έργου ορίζει προθεσµία για την υποβολή των προσφορών και 

ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.  

 

⇒ Ο υποψήφιος αγοραστής και οι σύµβουλοί του, συνήθως επισκέπτονται τις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας και διεξάγουν έρευνα πριν την υποβολή της 

προσφοράς. 
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⇒ Ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλει την προσφορά του στον Οργανισµό 

Ιδιωτικοποιήσεων Η προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει προτάσεις για την τιµή 

αγοράς, τους τρόπους πληρωµής, το διακανονισµό των χρεών, τα επενδυτικά 

σχέδια και τον αριθµό των θέσεων εργασίας που θα εξασφαλίσει σε συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο. Για την υποστήριξη της προσφοράς υποβάλλεται ένα πενταετές 

επενδυτικό σχέδιο. 

 

⇒ Η επιλογή του αγοραστή από τον Οργανισµό Ιδιωτικοποιήσεων βασίζεται στη 

σύγκριση των υποβαλλόµενων προσφορών και σε διαπραγµατεύσεις µε την 

Οµάδα Εµπειρογνωµόνων.  

 

⇒ Το τελικό συµβόλαιο καταρτίζεται από τον Οργανισµό Ιδιωτικοποιήσεων και 

υπογράφεται από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τον ενδιαφερόµενο επενδυτή. 

 

⇒ Οι συναλλαγές που αναφέρονται σε στρατηγικές και µεγάλους µεγέθους 

επιχειρήσεις παρουσιάζονται για έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

 

⇒ Το Οργανισµός Ιδιωτικοποίησης ελέγχει την εφαρµογή των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνει ο επενδυτής σύµφωνα µε το συµβόλαιο. 

 

 

Β. ΠΟΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία ξεκίνησε το 1993 και µέχρι το 

Σεπτέµβριο του 1999 είχαν ιδιωτικοποιηθεί 3.580 κρατικές επιχειρήσεις (1.806 

επιχειρήσεις και 1.774 ξεχωριστά τµήµατα επιχειρήσεων). Από αυτές, 1.082 ήταν 

βιοµηχανικές, 866 εµπορικές, 510 αγροτικές, 380 τουριστικές, 302 κατασκευαστικές 

και 290 µεταφορικές. Το 1998 ο ρυθµός ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων µειώθηκε 

σηµαντικά, και η κυβέρνηση ήταν αρκετά µακριά από την διεκπεραίωση του αρχικού 

της στόχου, να ιδιωτικοποιήσει δηλαδή το 50% της κρατικής περιουσίας µέχρι το 

τέλος του 1998. Το Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων δεν κατάφερε να ιδιωτικοποιήσει 

τις 143 µεγάλες εταιρείες που είχε προγραµµατίσει. Ο αριθµός των ιδιωτικοποιήσεων 

που διενεργήθηκαν από όλες τις κρατικές αρχές το προηγούµενο έτος έφτασε τις 

1.109, από τις οποίες οι 671 αποτελούσαν ολόκληρες επιχειρήσεις, και οι 438 

ξεχωριστά τµήµατα επιχειρήσεων. Κατά το 1999 αναµένεται να πραγµατοποιηθούν 

1.083 συµφωνίες ιδιωτικοποίησης.  
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Η µεγαλύτερη συµφωνία ιδιωτικοποίησης που υπογράφηκε το 1999 είναι η πώληση, 

µέσω διαπραγµατεύσεων, του 58% της Neftochim στη ρωσική LUKOIL έναντι 101 

εκατ. δολ. ΗΠΑ. Η συµφωνία για την πώληση του εργοστασίου προβλέπει τη 

διατήρηση από το βουλγαρικό δηµόσιο της «χρυσής µετοχής», καθώς και τη 

συµµετοχή του στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας µε έναν εκπρόσωπο. Η 

LUKOIL αναµένεται, βάσει της συµφωνίας, να προχωρήσει σύντοµα στη διενέργεια 

επενδύσεων ύψους 408,3 εκατ. δολ. µέχρι το 2005. 

 

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων διεξάγεται σύµφωνα µε τρία ξεχωριστά, αλλά 

συνδεδεµένα µεταξύ τους προγράµµατα: ταµειακή ιδιωτικοποίηση της κρατικής και 

δηµοτικής περιουσίας, ιδιωτικοποίηση µε κουπόνια (µαζική ιδιωτικοποίηση) , 

επιστροφή της γης, της δασικής και της αστικής περιουσίας.  

 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
1 Ιανουαρίου 1993 – 30 Σεπτεµβρίου 1999 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. Βιοµηχανία  1.082 30,2 

2. Εµπόριο 866 24,2 

3. Γεωργία 510 14,2 

4. Τουρισµός  380 10,6 

5. Κατασκευές  302 8,4 

6. Μεταφορές 290 8,1 

7. Λοιποί κλάδοι 150 4,2 

ΣΥΝΟΛΟ 3.580 100 

Πηγή: Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων, Βουλγαρία 
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ΑΡΙΘΜΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
1993 – 30 Σεπτεµβρίου 1999 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 Από το Οργανισµός 
Ιδιωτικοποιήσεων 

Από τα Υπουργεία Από όλα τα κρατικά 
όργανα 

 Επιχ/σεις Τµήµατα 

επιχ/σεων 

Επιχ/σεις Τµήµατα 

επιχ/σεων 

Επιχ/σεις Τµήµατα 

επιχ/σεων 

1993 4 7 18 34 22 41 

1994 21 15 67 62 88 77 

1995 21 48 84 156 105 204 

1996 48 98 110 259 158 357 

1997 54 29 273 233 327 262 

1998 97 81 574 357 671 438 

1999 119 72 316 323 435 395 

ΣΥΝΟΛΟ 364 350 1.442 1.424 1.806 1.774 

Πηγή: Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων, Βουλγαρία 

 

 

 

 

 

Ιδιω τικοποιήσεις  Κρατικού  Τ οµέα

31%

24%14%

11%

8%
8% 4% Β ιοµηχανία

Εµπόριο
Γεω ργία
Τουρισµός
Κατασκευές
Μεταφορές
Λοιπο ί Κλάδοι
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ΜΑΖΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Το 1996 η βουλγαρική κυβέρνηση υιοθέτησε ένα πρόγραµµα µαζικής 

ιδιωτικοποίησης στο οποίο συµπεριλήφθηκαν περισσότερες από 1.000 εταιρίες. Ο 

πρώτος γύρος µαζικής ιδιωτικοποίησης έληξε τον Ιούλιο του 1997 µε την 

ιδιωτικοποίηση του 21,1% περίπου της κρατικής περιουσίας. Στο πρώτο αυτό στάδιο, 

πάνω από 3 εκατ. πολίτες συµµετείχαν και εξαγόρασαν, είτε απευθείας, είτε µέσω 

των 81 Ταµείων Ιδιωτικοποίησης, µετοχές σε 1.040 κρατικές εταιρίες. Στο πρώτο 

αυτό στάδιο ιδιωτικοποιήθηκαν 666 επιχειρήσεις σε ποσοστό που υπερβαίνει το 67% 

του µετοχικού τους κεφαλαίου. Η αξία των µετοχών που πουλήθηκαν ανέρχεται σε 79 

δις λέβα, ή 13% του συνολικού κρατικού µη – χρηµατοδοτούµενου κεφαλαίου σε 

όρους του 1995. 

 

Όλες οι µετοχές που αποκτώνται µέσω του Προγράµµατος Μαζικής Ιδιωτικοποίησης 

είναι κοινές µετοχές µε τα ίδια δικαιώµατα ψήφου, και κατά συνέπεια είναι 

εµπορεύσιµες στο Χρηµατιστήριο. 

 

Ο δεύτερος γύρος µαζικής ιδιωτικοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την πρώτη 

δηµοπρασία προσφέρθηκαν 31 κρατικές επιχειρήσεις µε συνολική ονοµαστική αξία 

ύψους 118 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Στον κατάλογο των εταιριών αυτών, κυριαρχούσε η 

προσφορά µειοψηφικών πακέτων µετοχών από κατασκευαστικές και µεταφορικές 

εταιρίες. Οι πολίτες δικαιούνται κουπόνια αξίας 147 δολ. ΗΠΑ. Σε αντίθεση µε τον 

πρώτο γύρο µαζικής ιδιωτικοποίησης, τα κουπόνια αυτά ισχύουν ως µέσο πληρωµής 

για όλες τις συµφωνίες ιδιωτικοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης και της ταµειακής. Οι 

πολίτες µπορούν να συµµετέχουν στις προσφορές είτε ανεξάρτητα είτε 

εξουσιοδοτώντας έναν επενδυτικό διαµεσολαβητή. Οι προθεσµίες για την εγγραφή 

των κουπονιών λήγουν στο τέλος του 2001. 

 

Γ. ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 

Στα τέλη του 1995 στη Βουλγαρία λειτουργούσαν περίπου 3.800 κρατικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν το 40% του εργατικού δυναµικού της χώρας. 

Από το 1992, τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων αυτών εµφάνιζαν ζηµίες οι οποίες 

ανέρχονταν στο 20% του ΑΕΠ. Οι ζηµίες αυτές επικεντρώνονταν, κυρίως, σε 130 

µεγάλου µεγέθους κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν 250.000 άτοµα 

και ήταν υπεύθυνες για το 80% των λειτουργικών ζηµιών. 
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Με στόχο την αντιµετώπιση του προβλήµατος, η Κυβέρνηση της χώρας ξεκίνησε το 

1996 ένα ειδικό Πρόγραµµα Αποµόνωσης και Ρευστοποίησης, σύµφωνα µε το οποίο 

64 ζηµιογόνες εταιρείες επιλέχθηκαν για άµεση ρευστοποίηση και άλλες 71 

συµπεριλήφθηκαν στο ειδικό Πρόγραµµα Αποµόνωσης. Οι εταιρείες του 

Προγράµµατος Αποµόνωσης χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: 

- Η Οµάδα Α περιλάµβανε 30 επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν σηµαντικές 

υπηρεσίες. Ο τερµατισµός της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών κρίθηκε ότι 

θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τον πληθυσµό, ενώ παράλληλα η ιδιωτικοποίησή 

τους θεωρήθηκε αδύνατη βραχυπρόθεσµα, κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατόν να 

ρευστοποιηθούν. 

- Η Οµάδα Β αποτελείται από 41 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

ανταγωνιστικό εµπορικό περιβάλλον, στις οποίες δόθηκε µία τελευταία ευκαιρία 

οικονοµικής ανάκαµψης. 

 

Αρχικά, το χρονοδιάγραµµα του Προγράµµατος προέβλεπε την ολοκλήρωσή του 

µέχρι τα τέλη του 1998. Κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, στις 

επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα Αποµόνωσης δεν επιτρεπόταν να 

λαµβάνουν τραπεζικές πιστώσεις και να συσσωρεύουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς 

τους προµηθευτές, τον κρατικό προϋπολογισµό και άλλους πιστωτές. Το Πρόγραµµα 

επεκτάθηκε στη συνέχεια µέχρι τις 30 Ιουνίου του 1999 για τις επιχειρήσεις της 

Οµάδας Β που θεωρήθηκαν ότι έχουν πετύχει κάποιο βαθµό βιωσιµότητας. 

 

Με στόχο την έξοδο από το Πρόγραµµα Αποµόνωσης, οι επιχειρήσεις της Οµάδας Α 

πρέπει να παρουσιάσουν ταµειακές εισροές για δύο τουλάχιστον συνεχόµενα 

ηµερολογιακά τρίµηνα και να καταλήξουν σε συµφωνία διακανονισµού των χρεών µε 

τους πιστωτές τους. 

 

Ένα µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων της Οµάδας Β συµπεριλήφθηκε στο 

πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά το 1998 λίγες από 

αυτές ιδιωτικοποιήθηκαν και τα χρέη τους αυξάνονται µε γρήγορους ρυθµούς.  
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6. ΚΛΑ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Γεωργία - Κτηνοτροφία 
 

Η Βουλγαρία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αγροτική οικονοµία, αφού το 67% του 

εδάφους της καλύπτεται από πεδιάδες και λόφους και το 33% από δάση. Η έκταση 

των αρδευόµενων περιοχών φτάνει τα 894.000 εκτάρια. Τα κυριότερα προϊόντα που 

καλλιεργούνται είναι δηµητριακά, λαχανικά, φρούτα, πατάτες, καπνά και 

ζαχαρότευτλα. Η απασχόληση στη γεωργία αντιπροσωπεύει το 24% του εργατικού 

δυναµικού της χώρας.   

 

Μετά την έναρξη των οικονοµικών και πολιτικών µεταρρυθµίσεων, ο αγροτικός 

τοµέας της χώρας αντιµετώπισε σηµαντικά προβλήµατα. Η καθυστέρηση των 

διαδικασιών επιστροφής της γης στους πρώην ιδιοκτήτες είχε δυσµενείς επιπτώσεις 

στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Επιπλέον, η έλλειψη επαρκών 

χρηµατοδοτήσεων είχαν ως αποτέλεσµα την αδυναµία πραγµατοποίησης 

επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα. 

 

Κατά την διάρκεια του 1998 η παραγωγή δηµητριακών έφτασε τους 5,4 εκατοµµύρια 

τόνους από τους οποίους οι 3,2 ήταν παραγωγή σίτου. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 

840.000 τόνους.  Η παραγωγή καλαµποκιού έφτασε το 1,3 εκ. τόνους ενώ εκτιµάται 

ότι για το 1999 θα φτάσει τους 1,2 εκ. τόνους, η παραγωγή του κριθαριού έφτασε τις 

717.000 τόνους και εκτιµάται ότι για το 1999 θα φτάσει τους 531.000 τόνους. Η 

παραγωγή ηλιοτροπίου εκτιµάται ότι θα φτάσει τους 530.000 τόνους. 

 

Περίπου 140.000 οικογένειες που στην πλειοψηφία τους είναι µουσουλµάνοι ζουν 

από την παραγωγή καπνού στην Βουλγαρία.  Η παραγωγή του συγκεκριµένου 

προϊόντος έχει µειωθεί σε σχέση µε το 1991. Έτσι λοιπόν, ενώ το 1991 η παραγωγή 

υπολογιζόταν στους 100.000 τόνους, το 1998 ανήλθε σε 33.181 τόνους και το 1999 

αναµένεται να φτάσει τους 52.000 τόνους.  Τη συνολική παραγωγή καπνού της 

χώρας καλύπτουν δύο διαφορετικοί τύποι καπνού, οι Virginia και Burley, οι οποίοι 

αποτέλεσαν και το 29% της συνολικής παραγωγής για το 1998. Η ετήσια 

δυναµικότητα επεξεργασίας καπνoύ στα 9 εργοστάσια της χώρας είναι 150.000 
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τόνοι. Επιπλέον, οι εξαγωγές τσιγάρων µειώθηκαν αισθητά, αφού το 1997 η χώρα 

εξήγαγε 21.000 τόνους ενώ το 1999 οι εξαγωγές µειώθηκαν στους 13.000 τόνους. 

 

Η παραγωγή φρούτων και λαχανικών σηµείωσε πτώση, λόγω της χρονοβόρας 

διαδικασίας επιστροφής της ιδιοκτησίας, η οποία επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τις 

πολυετείς καλλιέργειες. Το 1998 η παραγωγή έφτασε τους 733.000 τόνους. Η 

παραγωγή κατανέµεται ως εξής: 

 

Επιτραπέζια σταφύλια 43.000 τόνοι 

Ροδάκινα 42.000 τόνοι 

Κεράσια 34.000 τόνοι 

Φράουλες 8.000  τόνοι 

Μήλα 150.000 τόνοι 

∆αµάσκηνα 62.000 τόνοι 

 

Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, κατά τη δεκαετία του ’90 ο αριθµός των ζώντων 

ζώων µειώθηκε σηµαντικά. Οι συνεταιρισµοί διαλύθηκαν και τα ζώα επιστράφηκαν 

στους πρώην ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ωστόσο δεν διέθεταν εγκαταστάσεις επαρκείς 

για τη διατήρησή τους.  

   

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
 

Βιοµηχανία Τροφίµων, Ποτών & Καπνού 
 

Ο κλάδος τροφίµων και ποτών αποτελεί έναν παραδοσιακά ανεπτυγµένο κλάδο της 

χώρας, κυρίως λόγω των κατάλληλων κλιµατολογικών συνθηκών. Τα προϊόντα του 

κλάδου τροφίµων ποτών και καπνού αντιπροσωπεύουν το 18,4% της συνολικής 

βιοµηχανικής παραγωγής και ποσοστό 16,1% επί των συνολικών εξαγωγών της 

χώρας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, ο κλάδος αυτός παρουσίασε µία 

σταθερή τάση µείωσης στην παραγωγή των βασικών ειδών διατροφής, καπνού, 

ποτών και ζωοτροφών. Οι κυριότερες αιτίες της συρρίκνωσης αυτής ήταν η απώλεια 

των παραδοσιακών αγορών της Βουλγαρίας, το εµπάργκο στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, η µείωση της εσωτερικής ζήτησης λόγω της πτώσης των 

πραγµατικών εισοδηµάτων των Βούλγαρων καταναλωτών, καθώς επίσης και η 

µείωση του αριθµού ξένων επισκεπτών στη χώρα. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
∆Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. 

 

 42 

Στη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών παρατηρείται έντονη τάση προς την 

ιδιωτικοποίηση αφού το 70% περίπου έχει ιδιωτικοποιηθεί. Οι εξαγωγές 

γαλακτοκοµικών µειώθηκαν σηµαντικά κατά τη δεκαετία του ’90 και βρίσκονται σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα, σε σχέση µε τη δεκαετία του ’80. Το µεγαλύτερο µερίδιο στις 

εξαγωγές κατέχει το τυρί – λευκό και κίτρινο. 

 

Η παραγωγή της βιοµηχανίας οίνου αυξήθηκε µετά το 1993 και µέχρι το 1996, ενώ 

το 1997 σηµείωσε µικρή πτώση. Αποτελεί τον κλάδο µε τις µικρότερες διακυµάνσεις 

παραγωγής, κυρίως λόγω της σταθερής ζήτησης από το εξωτερικό. Στην 

οινοβιοµηχανία δραστηριοποιούνται 120 επιχειρήσεις. Οι κύριες χώρες στις οποίες 

εξάγει κρασί η Βουλγαρία είναι η Γερµανία, η Μεγάλη Βρετανία, οι Σκανδιναβικές 

χώρες, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ρωσία και οι χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. 

  

Η βιοµηχανία ζάχαρης αποτελείται από επτά διυλιστήρια από τα οποία τα 6 

διυλίζουν προϊόν που προέρχεται από ζαχαροκάλαµο.  Η δυναµικότητά τους φτάνει 

σε ηµερήσια βάση τους 24.500 τόνους ζαχαρότευτλων και 2.700 τόνους πρώτης 

ύλης από ζαχαροκάλαµο.   Η ΠΓ∆Μ, Αλβανία και η Τουρκία είναι οι τρεις κυριότερες 

αγορές για τη βουλγαρική ζάχαρη.   

 

Ο κλάδος της κονσερβοποιίας και επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών είναι 

σε µεγάλο βαθµό προσανατολισµένος στις εξαγωγές, παρά τη µείωση που έχει 

σηµειώσει τα τελευταία χρόνια. Η παραγωγική δυναµικότητα της κονσερβοποιίας 

ανέρχεται σε 950.000 τόνους. Στον τοµέα παραγωγής τροφίµων σε κονσέρβες 

δραστηριοποιούνται 53 επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν 

ιδιωτικοποιηθεί.  

 

Η ετήσια δυναµικότητα της βιοµηχανίας επεξεργασίας κρέατος είναι 420.000 τόνοι 

κρέατος, 140.000 τόνοι προϊόντων κρέατος και 140.000 τόνοι ηµικατεργασµένων 

προϊόντων κρέατος. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι µόνο το 10% της παραγωγικής 

ικανότητας αξιοποιείται. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

επεξεργασίας κρέατος ανέρχονται σε 360. Το 1998 η παραγωγή κρέατος άγγιξε τους 

23.136 τόνους. Τέλος σηµαντική µείωση έχουν καταγράψει οι εξαγωγές κρέατος σε 

προϊόντα κρέατος και κονσέρβες. 
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Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει την πτωτική συµµετοχή της συγκεκριµένης 

βιοµηχανίας στο σύνολο των εξαγωγών και ως ποσοστό στο σύνολο των εξαγωγών 

βιοµηχανικών προϊόντων: 

 

 1994 1995 1996 1997 
Εξαγωγές της 

βιοµηχανίας τροφίµων 

ως ποσοστό  % των 

βιοµηχανικών  

εξαγωγών 

18,2 17,9 17,2 13,5 

Εξαγωγές της 

βιοµηχανίας τροφίµων 

ως ποσοστό % των 

συνολικών εξαγωγών 

17,4 16,9 16,4 12,2 

 

 

Βιοµηχανία Μεταλλουργίας 
 

Ο κλάδος της µεταλλουργίας παρουσιάζει αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Ωστόσο, 

σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους της βιοµηχανίας της χώρας, φαίνεται ότι έχει 

διατηρήσει ένα σηµαντικό τµήµα της παραγωγής και των αγορών της. Η παραγωγή 

της βιοµηχανίας µεταλλουργίας το 1997 µειώθηκε κατά 11,7% σε σχέση µε την 

παραγωγή του 1996. Το 1998 η παραγωγή σιδηρούχας µεταλλουργίας αποτελούσε 

το 6,2% της βιοµηχανικής παραγωγής και η µη σιδηρούχα µεταλλουργία το 6,8% της 

βιοµηχανικής παραγωγής. Ο κλάδος αποτελείται από 46 επιχειρήσεις (21 σε 

σιδηρούχα και 25 σε µη σιδηρούχα µεταλλουργία), οι οποίες απασχολούν 55.960 

εργαζοµένους.  

 

Το 1997 σηµειώθηκε αύξηση ύψους 117,2% των εσόδων από εξαγωγές του κλάδου 

µεταλλουργίας, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Το 1998 παρατηρήθηκε αισθητή 

µείωση, η οποία οφειλόταν στην παγκόσµια ύφεση που παρατηρήθηκε στον 

συγκεκριµένο κλάδο. 

 

Επίσης, ο Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων επέλεξε το κονσόρτσιουµ της Τουρκικής 

FAF Metal µε τοπική διαχειριστική οµάδα της Alumina-1998 ως την κορυφαία 
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προσφορά για το εργοστάσιο παραγωγής αλουµινίου Αlumina. To κονσόρτσιουµ 

επιλέχτηκε ανάµεσα από τρεις προσφορές για το 75% της Alumina οι οποίες 

συµπεριλάµβαναν τη Masters Business Corporation από τον Παναµά και την 

τουρκική Kibar Holding.  
 

Χηµική Βιοµηχανία 
 

Το 1996 η χηµική βιοµηχανία κατείχε το 25,6% της βιοµηχανικής παραγωγής της 

χώρας, κατέχοντας µία ισχυρή θέση σε πολλές ξένες αγορές.  Παρέχει µια ποικιλία 

προϊόντων σε ενδιάµεση η τελική µορφή στην εγχώρια και στις ξένες αγορές.  Τα 

κυριότερα προϊόντα που παράγονται στον κλάδο είναι: 

 

• Φαρµακευτικά 

• Αρώµατα 

• Μπογιές 

• Πλαστικά 

• PVC 

• Απορρυπαντικά 

• Αιθέρια Έλαια 

 

Το µερίδιο των χηµικών προϊόντων στα έσοδα από τις εξαγωγές  είναι εξίσου 

σηµαντικό.  Έτσι το 1992 κατείχε το 24,1%, το 1996 κατείχε το 30,9%, το 1997 

κατείχε το 22,3% και τέλος το 1998 κατείχε το 19,4%. Οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία είναι 111 από τις οποίες οι 51 είναι αυτές 

οι οποίες µοιράζονται το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. Οι βιοµηχανίες λιπασµάτων 

(Agropolychim, Neochim, Agrobiochim και Chimco) έχουν χρέη ύψους 200 δις. λέβα. 

 

Μείωση επίσης παρατηρείται κατά το 1998 στην παραγωγή νιτρικών λιπασµάτων και 

φωσφορούχων λιπασµάτων: 

 

Είδος 1997 1998 
νιτρικά λιπάσµατα 375.617 τόνοι 262.761 τόνοι 

Φωσφορούχα λιπάσµατα 110.193 τόνοι 91.437 τόνοι 

   

Τον Ιούλιο του 1999 ιδιωτικοποιήθηκε το 57% της µεγαλύτερης βιοµηχανίας νιτρικών 

λιπασµάτων Chimco σε κονσόρτιουµ αµερικανικών εταιρειών. Τα χρέη της Chimko 
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έφτασαν τα 50 εκατ. λέβα στις αρχές του Αυγούστου του 1998, µε το µεγαλύτερο 

τµήµα των χρεών να οφείλεται στην τοπική εταιρία διανοµής φυσικού αερίου 

Bulgargas. 

 

Το Σεπτέµβριο του 1999 ιδιωτικοποιήθηκε το 63% της Agrobiochim σε κονσόρτιουµ 

βελγικής και αµερικανικής εταιρείας, οι οποίες δεσµεύτηκαν να προχωρήσουν σε 

επενδύσεις ύψους 15 εκατ. δολ. ΗΠΑ µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια. Η 

ιδιωτικοποίηση των Agropolychim και Neochim δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. 
 
Η προσφορά της BPA για την πώληση του 67% της φαρµακευτικής εταιρίας 

Sopharma έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον δύο δυνητικών αγοραστών.  Ηταν η 3η 

προσπάθεια του γραφείου να πουλήσει το εργοστάσιο, ύστερα από τις 2 

προηγούµενες προσπάθειες, να το πουλήσει µέσα από δηµόσιο διαγωνισµό. Το 

κράτος διατηρεί το 90% του κεφαλαίου της εταιρείας Sopharma.  
 
Βιοµηχανία µηχανολογικού εξοπλισµού 
 

Η παραγωγή του κλάδου το 1997 µειώθηκε κατά 9,5% σε σχέση µε το προηγούµενο 

έτος. Από το 1990 µέχρι σήµερα ο συγκεκριµένος τοµέας κατέχει την τέταρτη 

σηµαντικότερη θέση στις εξαγωγές της χώρας.  Αποτελείται από 510 εταιρείες από 

τις οποίες οι 59 µοιράζονται το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς και απασχολούν 

πάνω από 250 εργαζοµένους ή κάθε µία. Οι συγκεκριµένες εταιρίες 

δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής τοµείς: 

• Εξαρτήµατα µηχανών 

• Τρακτέρ 

• Αλωνιστικές Μηχανές 

• Ναυπηγεία 

• Βιοµηχανία Αυτοκινήτων   

• Λεωφορεία 

  

 Κλωστοϋφαντουργία-Βιοµηχανία Ετοίµου Ενδύµατος 
 

Οι κλάδοι της κλωστοϋφαντουργίας και του ετοίµου ενδύµατος αποτελούν δύο από 

τους παλιότερους κλάδους της βιοµηχανίας της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’90, η βιοµηχανία ετοίµου ενδύµατος σηµείωσε κάµψη, κυρίως λόγω 

της πτώσης της ζήτησης τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερικό αγορά. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση της παραγωγής, η 
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οποία διατηρείται σε χαµηλότερα κατά 10%-15% επίπεδα σε σχέση µε την αντίστοιχη 

του 1993. 

 

Οι εγχώριες πρώτες ύλες που είναι διαθέσιµες για την βιοµηχανία ενδυµάτων είναι το 

φυσικό βαµβάκι, µαλλί, φυσικό µετάξι και λινάρι.  Υπάρχουν επίσης και τεχνητές 

πρώτες ύλες, όπως είναι το συνθετικό βαµβάκι. 

 

Οι περιοχές στις οποίες εστιάζεται η παραγωγή είναι οι εξής: 

Σόφια Ύφασµα, πλεκτό ένδυµα (βαµβάκι, 

µαλλί, µετάξι)  

Γκάµπροβο Βαµβακερά και µάλλινα υφάσµατα.    

Φιλιππούπολη Βαµβάκι και βαµβακερά υφάσµατα 

Σλήβεν Βαµβακερά υφάσµατα και µάλλινα 

υφάσµατα, κουβέρτες, χαλιά και πλεκτά 

ενδύµατα.  

 

 

Και σε αυτό τον τοµέα πραγµατοποιούνται ιδιωτικοποιήσεις αφού το 57% της 

βιοµηχανίας κλωστοϋφαντουργίας – ετοίµων ενδυµάτων έχει ιδιωτικοποιηθεί. Ο 

Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων της Βουλγαρίας επέλεξε, την Chimimport Investment 

& Fertilizer Inc. σαν αποκλειστικό αγοραστή για το 67% της βιοµηχανίας συνθετικών 

ινών Yambolen.  

 

Το ελληνικό ενδιαφέρον για τις βιοτεχνίες ενδυµάτων της Βουλγαρίας παραµένει 

αµείωτο και σε αυτό συντελούν το χαµηλού κόστους εργατικό δυναµικό και ο 

αξιοποιήσιµος εξοπλισµός των εγκαταστάσεων. 

 

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι ότι ένα ειδικό πρωτόκολλο ισχύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Βουλγαρίας, το οποίο ρυθµίζει το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων µεταξύ των δύο µερών.  Έτσι προβλέπεται σε γενικές γραµµές σταδιακός 

δασµολογικός αφοπλισµός µέσα σε µια περίοδο έξι ετών.     

 
Βιοµηχανία ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 
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Το 1998 ο κλάδος αυτός καταλάµβανε το 3,1% της βιοµηχανικής παραγωγής. Ο 

ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και η βιοµηχανία ηλεκτρονικών αποτελείται από 243 

εταιρίες που ειδικεύονται στους παρακάτω τοµείς:  

 

- Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός (72 εταιρείες). 

- Εξοπλισµός γραφείου και υπολογιστών (77 εταιρείες). 

- Ηλεκτρονικά (23 εταιρείες). 

- Υλικά επικοινωνιών (33 εταιρείες). 

- Βιοµηχανία Στρατιωτικού Υλικού (38 εταιρείες). 

 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Τηλεπικοινωνίες 
 
Η γεωγραφική θέση της χώρας προσφέρει στη Βουλγαρία το προνόµιο να 

συγκαταλέγεται µέσα στα πλέον στρατηγικά σηµεία της Ευρώπης.  Έτσι η χώρα 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σταυροδρόµι για την τηλεπικοινωνιακή κίνηση από 

την Ευρώπη για την Μέση Ανατολή και την Ασία.   

 

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η εφαρµογή του έργου DON, το οποίο σχετίζεται 

µε τη λειτουργία του ψηφιακού δικτύου.  Πολλές βουλγαρικές πόλεις έχουν ήδη 

συνδεθεί µε το δίκτυο. 

 

Όσον αφορά στην κινητή τηλεφωνία, στη Βουλγαρία υπάρχουν δύο κύριες εταιρίες, οι  

Mobiltel και η Mobicom.  Η πρώτη λειτουργεί το GSM δίκτυο και η δεύτερη λειτουργεί 

στο αναλογικό δίκτυο.  

 

Μεταφορές - Συγκοινωνίες 
 

Οι εθνικοί οδοί και οι σιδηρόδροµοι συνδέονται µε ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδροµους 

Ο αυτοκινητόδροµος Ε80 παρέχει το πιο άµεσο οδικό δίκτυο µεταξύ ∆υτικής 

Ευρώπης, Τουρκίας και Μέσης ανατολής.  Επιπροσθέτως, τα λιµάνια της Μαύρης 

Θάλασσας προσφέρουν έξοδο προς την Ουκρανία, την Ρωσία και την Μεσόγειο 

Θάλασσα, ενώ µέσω του ∆ούναβη προσφέρεται άµεση πρόσβαση στην Κεντρική και 

∆υτική Ευρώπη.   
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Οι αεροπορικές µεταφορές έχουν τη µικρότερη συµµετοχή στο σύστηµα µεταφορών 

της Βουλγαρίας και αφορούν κυρίως µεταφορές επιβατών. Τακτικές διεθνείς πτήσεις 

γίνονται µόνο από τα αεροδρόµια της Σόφιας, της Βάρνας και του Μπουργκάς. Το 

αεροδρόµιο της Σόφιας καλύπτει το 95% της αεροπορικής κίνησης της χώρας. 

 

Η γεωγραφική θέση της χώρας ωθεί την κυβέρνηση στην ανάπτυξη της υποδοµής µε 

την κατασκευή διάφορων έργων όπως:  European Crete transport Corridors No IV, 

VII, IX, X (η αξία των οποίων φτάνει τα 4068,4 εκ. δολάρια).  Επιπρόσθετα 

εκτελούνται έργα για την αναβάθµιση των αεροδροµίων της Σόφιας και του 

Μπουργκάς.  

Άλλα σηµαντικά έργα που εκτελούνται είναι αυτό της αναβάθµισης του εθνικού 

σιδηροδροµικού δικτύου και ο αυτοκινητόδροµος Trans European.                                                            

 
Τουρισµός 
 

Ο τουριστικός κλάδος είναι ένας καθαρά κρατικός κλάδος αφού οι µεγαλύτερες  

επιχειρήσεις είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους.  Έτσι οι κρατικές επιχειρήσεις 

αριθµούν τις 136 ενώ παράλληλα υπάρχουν χιλιάδες µικρότερες οι οποίες βρίσκονται 

κάτω από τον έλεγχο ιδιωτών.  Το 1998 ο αριθµός των επισκεπτών στην Βουλγαρία 

µειώθηκε αισθητά αφού το 1997 ο αριθµός αυτών έφτανε τα 7,5 εκατοµµύρια ενώ το 

1998 τα 5,2 εκατοµµύρια.   

 
Επισκέπτες ανά χώρα το 1998 
ΠΓ∆Μ 484.000 

Γερµανία 173.000 

Ελλάδα 255.000 

Γιουγκοσλαβία 216.000 

Ρωσία 157.000 

Ρουµανία 140.000 

Ην. Βασίλειο 69.000 

Ουκρανία 81.000 

Τουρκία 67.000 

 
Το 1999 η Βουλγαρία έχασε κάποιο σηµαντικό µέρος του τουρισµού της, αφού σε 

σχέση µε το 1998, 28.000 λιγότεροι Ρώσοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Βουλγαρία.  

Επίσης µειώθηκαν κατά 30% και οι Άγγλοι τουρίστες που επισκέφτηκαν τις ακτές της 
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Μαύρης Θάλασσας. Αντίθετα, οι Γερµανοί τουρίστες αυξήθηκαν κατά 160.000, 

δηλαδή κατά 16%  σε σχέση µε το 1998.   

 

Ο Οργανισµός Ιδιωτικοποιήσεων πούλησε το 80% της τοπικής ταξιδιωτικής εταιρίας 

Balkan Holidays International στην Αγγλική εταιρία Logic Invest Watches Ltd. έναντι 

410 χιλ. δολ. ΗΠΑ. Το συµβόλαιο εξαγοράς προβλέπει την πραγµατοποίηση, από 

τον αγοραστή, επενδύσεων ύψους 1,5 εκατ. δολ. στην εταιρεία στα επόµενα 3 χρόνια 

και την εξυπηρέτηση του χρέους τους που έχει δηµιουργηθεί µέχρι το τέλος του 1998.  
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   7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Η Βουλγαρία εφαρµόζει καθεστώς εξωτερικού εµπορίου που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις  της GATT (∆ιεθνής Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου) και του Π.Ο.Ε. 

(Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου) που διαδέχτηκε τη GATT.2 Η συµµετοχή της 

Βουλγαρίας στον Π.Ο.Ε. εγγυάται τη σταθερότητα του συστήµατος των τελωνειακών 

δασµών. 

  

Ένας  περιορισµένος αριθµός κατηγοριών προϊόντων υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο.  

Συγκεκριµένα, για ορισµένες συναλλαγές προϊόντων προβλέπεται καταγραφή 
(διαδικασία αυτόµατης παροχής άδειας) για στατιστικούς σκοπούς. Σχετικό 

πιστοποιητικό εκδίδεται υποχρεωτικά από το Υπουργείο Εµπορίου και Τουρισµού.  

 

 Εξάλλου για κάποιες συναλλαγές προϊόντων απαιτείται ειδική άδεια (διαδικασία µη 

αυτόµατης παροχής άδειας) που εκδίδεται από το Υπουργείο Εµπορίου και 

Τουρισµού κατά διακριτική ευχέρεια. Η συγκεκριµένη υποχρέωση απορρέει από 

διεθνείς συµβάσεις που έχει υπογράψει η Βουλγαρία, καθώς και από την εθνική 

νοµοθεσία. Τέτοιου είδους συναλλαγές αφορούν προϊόντα, όπως πολύτιµα µέταλλα 

(χρυσό, ασήµι, πλατίνα), σπάνια και προστατευόµενα φυτικά και  ζωικά είδη κ.α. 

 

Η εισαγωγή, εξαγωγή και διέλευση πυροβόλων όπλων και πρώτων υλών µε 

ενδεχόµενη εναλλακτική χρήση υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, καθώς η Βουλγαρία 

είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία του Wassenar για τα συµβατικά όπλα.  

 

Στο πνεύµα της φιλελεύθερης εµπορικής πολιτικής που ακολουθείται, εκδόθηκε το 

υπουργικό διάταγµα Νο. 271 της 17.12.1998, βάσει του οποίου επήλθε σηµαντικός 

περιορισµός από 1.1.1999 των κατηγοριών των αγαθών που υπόκεινται σε 

καθεστώς αδειών και απαγορεύσεων. 

 

 

                                                           
2 Η  Βουλγαρία είναι µέλος του ΠΟΕ από την 1η ∆εκεµβρίου 1996. 
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Κανονισµοί εξαγωγών/ εισαγωγών 
 

Κατά τη διάρκεια του 1999 απαιτήθηκε καταγραφή των εξαγωγών, σύµφωνα µε το 

καθεστώς (διαδικασία αυτόµατης παροχής άδειας) που ήδη αναφέρθηκε, για 

ορισµένες οµάδες προϊόντων, όπως υφάσµατα, άνθρακας, κωκ, φυσικό αέριο, µέρη 

ιατρικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού, τα περισσότερα φαρµακευτικά είδη, λάστιχο, 

ακατέργαστο ξύλο, hardware Η/Υ, ορισµένα αγροτικά µηχανήµατα, σκάφη πολιτικής 

αεροπορίας, κτλ. 

 

Ειδική άδεια (σύµφωνα µε τη διαδικασία µη αυτόµατης παροχής άδειας) απαιτήθηκε 

για εξαγωγές ορισµένων εµπορευµάτων, όπως εξαγωγή και επανεισαγωγή 

πολύτιµων µετάλλων, ναρκωτικές και ψυχοτρόπους ουσίες, χηµικά για την 

παρασκευή των παραπάνω ουσιών, πυρηνικές ουσίες και εξοπλισµός, εκρηκτικές 

ουσίες, κυνηγετικά όπλα, κ.τ.λ. 

 

Η Βουλγαρία εφαρµόζει  εξαγωγικές ποσοστώσεις  µόνο σε κατηγορίες προϊόντων 

για  τις οποίες ισχύουν διαφορετικές ρυθµίσεις βάσει διεθνών συµφωνιών. 

Εξαγωγικές ποσοστώσεις εφαρµόζονται  για τις εξαγωγές  υφασµάτων  στις ΗΠΑ και 

τον Καναδά. Επιπλέον απαιτούνται άδειες για εξαγωγή. 

 

Απαγορεύεται η εξαγωγή συγκεκριµένων κατηγοριών προϊόντων. Τέτοιου είδους 

προϊόντα είναι αγαθά που συνιστούν φιλανθρωπία, ακατέργαστος καπνός, νάρκες, 

κ.α.  

 

Κατά ανάλογο τρόπο, περιορισµένος αριθµός εισαγωγών εµπορευµάτων υπόκειται 

σε καθεστώς καταγραφής ή ειδικής άδειας. ∆ιάκριση υφίσταται ανάλογα µε το αν 

πρόκειται για απλή είσοδο των εµπορευµάτων στην τελωνειακή επικράτεια της 

Βουλγαρίας, ή για εισαγωγή στη χώρα. 

 

∆εν επιβάλλονται τελωνειακοί δασµοί στα εξαγώγιµα προϊόντα.  

 

Σύστηµα Τελωνειακών ∆ασµών 
 

Ο νέος Τελωνειακός Κώδικας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1999 βασίζεται 

στον Τελωνειακό Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βουλγαρικό τελωνειακό 

δασµολόγιο, η τελευταία έκδοση του οποίου τέθηκε σε ισχύ από 1.1.1999, βασίζεται 

στο ∆ιεθνώς Εναρµονισµένο Σύστηµα Περιγραφής και Κωδικοποίησης Προϊόντων. 
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Το βουλγαρικό τελωνειακό δασµολόγιο ανταποκρίνεται, επίσης, στη συνδυασµένη 

ονοµατολογία  της Ε.Ε., ενώ παράλληλα λαµβάνονται υπόψη οι πρόσφατες 

τροποποιήσεις στη συνδυασµένη ονοµατολογία της Ε.Ε. που δηµοσιεύτηκαν στη 

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (292/30 Οκτωβρίου 1998). Με την 

υιοθέτηση των παραπάνω δεσµευτικών κειµένων η Βουλγαρία προετοιµάζει το 

έδαφος για τη µελλοντική προσχώρηση στην Ε.Ε. 

 

Η ελεύθερη εισαγωγή και κατανάλωση, χωρίς υποχρέωση καταβολής δασµού 

απαιτεί την επίδειξη µιας τελωνειακής δήλωσης, παρόµοιας µε το Ενιαίο ∆ιοικητικό 

Έγγραφο που χρησιµοποιείται στην Ε.Ε., συνοδευόµενης από τα απαραίτητα 

εµπορικά έγγραφα, όπως τιµολόγια, πιστοποιητικά προέλευσης, έγγραφα µεταφοράς 

ή άλλα σχετικά επίσηµα έγγραφα. 

 

Σύµφωνα µε το νέο τελωνειακό δασµολόγιο, µειώνονται οι δασµοί για ένα σηµαντικό 

αριθµό βιοµηχανικών αγαθών. Επίσης, µεγάλος αριθµός εµπορευµάτων (ορυκτά 

µεταλλεύµατα, τα περισσότερα είδη άνθρακα και κωκ, φυσικό αέριο, τα περισσότερα 

φαρµακευτικά είδη, το λάστιχο, ακατέργαστη ξυλεία, ορισµένα αγροτικά µηχανήµατα, 

αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, hardware υπολογιστών)  απαλλάσσεται από 

δασµούς. 

 

Ο προσωρινός φόρος εισαγωγής που θεσπίστηκε το 1996 καταργήθηκε από 

1.1.1999.  

Όπως προβλέπεται στη Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε., το 1999 για ένα µεγάλο 

ποσοστό των εισαγωγών από τις χώρες της Ε.Ε. ισχύουν µειωµένοι ή  µηδενικοί 

εισαγωγικοί δασµοί. Επίσης, βάσει της Συµφωνίας µε τις χώρες της ΕΖΕΣ, παρέχεται 

προτιµησιακό καθεστώς σε εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από χώρες της 

ΕΖΕΣ µε τους ίδιους, περίπου, όρους και συνθήκες που ισχύουν για τις εισαγωγές 

προϊόντων από τα κράτη της Ε.Ε.  

 

Μηδενικοί ή µειωµένοι δασµοί εφαρµόζονται για πολλά εµπορεύµατα  που εισάγονται 

από τις χώρες CEFTA (Central European Free Trade Agreement) και από την 

Τουρκία, σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις. Τέλος, η Βουλγαρία εφαρµόζει το 

Γενικό Σύστηµα Προτιµήσεων που έχει συστήσει η UNCTAD (United Nations 

Conference for Trade And Development), και το οποίο καθιερώνει χαµηλότερους 

δασµούς για εισαγωγές από τις αναπτυσσόµενες χώρες. 
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Ζώνες Ελεύθερου Εµπορίου 
 

Ιδιαίτερη σηµασία  για την ανάπτυξη του εµπορίου σε διαβαλκανικό επίπεδο έχουν οι 

υφιστάµενες έξι ζώνες ελεύθερου εµπορίου (duty free zones) που εγκαθιδρύθηκαν 

στην Βουλγαρία το 1987, µε το διάταγµα υπ' αριθµ. 2242 και αποτελούν ένα από 

τους βασικότερους µηχανισµούς σταθεροποίησης και ανάπτυξης της βουλγαρικής 

οικονοµίας.  

 

Παρατηρείται ότι το νοµικό καθεστώς των ζωνών ελευθέρου εµπορίου στη 

Βουλγαρία, συµβάλλει στην προσέλκυση ξένων επενδυτών και πελατών, στην 

προώθηση της ανταλλαγής αγαθών και στην επέκταση της συνεργασίας µε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι φορολογικές απαλλαγές, καθώς και οι ευνοϊκές διατάξεις των 

αντίστοιχων συναλλαγµατικών και τελωνειακών καθεστώτων ενθάρρυναν την 

ανάπτυξη της µεταποιητικής βιοµηχανίας, της παροχής υπηρεσιών, καθώς και της 

έναρξης άλλων επιχειρηµατικών και εµπορικών δραστηριοτήτων µε τελικό σκοπό την 

αύξηση του συνόλου των εξαγωγών. 

 

Οι ζώνες ελεύθερου εµπορίου είναι κατανεµηµένες σε στρατηγικούς οδικούς κόµβους 

που καταλήγουν στις σηµαντικές διεθνείς αγορές της Ε.Ε., των χωρών της Κεντρικής 

Ευρώπης και των πρώην Σοβιετικών κρατών, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου 

Αφρικής. Συγκεκριµένα, δύο υπάρχουν στα λιµάνια του ∆ούναβη Βιντίν και Ρούσσε, 

µία στη βουλγαροσερβική µεθοριακή διάβαση στην πόλη Ντραγκοµάν, µία στην πόλη 

Σβίλενγκραντ (πλησίον των κοινών συνόρων Βουλγαρίας-Ελλάδος-Τουρκίας), µία 

στο λιµάνι Μπουργκάς και µία στη Φιλιππούπολη. 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των ζωνών ελευθέρου εµπορίου είναι: 

-η απαλλαγή δασµών για τα προϊόντα που εισάγονται µε σκοπό την παραγωγή, την 

αποθήκευση, την επεξεργασία ή την επανεξαγωγή τους,  

-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 την ανάγκη 

να απευθύνεται στις κεντρικές αρχές.  

-η ύπαρξη ενός σχετικά αναπτυγµένου σιδηροδροµικού δικτύου. 

 

Οι ελεύθερες ζώνες στη Βουλγαρία έχουν προσελκύσει αρκετούς ξένους επενδυτές 

µεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες εταιρίες: Hyundai Co., Daewoo Co., KIA 
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Motors, Plexus LTD, CITCO, Landmark Chemicals Ltd., Group Schneider, RWE 

Entsorgung Osteuropa GmbH, OTTO Industrie GmbH&Co, BINDL Energie Systeme 

GmbH, etc. 

 

 
Προστασία του ανταγωνισµού 

 
Ο νέος νόµος για την Προστασία του Ανταγωνισµού τέθηκε σε ισχύ στις 12.05.1998 

αντικαθιστώντας τον παλαιότερο νόµο του 1991. Ο κύριος στόχος του νόµου είναι η 

διασφάλιση της προστασίας και η δηµιουργία ευνοϊκών όρων για την επέκταση του 

ανταγωνισµού και της ελεύθερης πρωτοβουλίας στις οικονοµικές δραστηριότητες, 

ούτως ώστε να καταστούν κύριοι ρυθµιστές της οικονοµίας της αγοράς στη 

Βουλγαρία.  

 

Ο Νόµος παρέχει προστασία εναντίον:  

- Συµφωνιών, αποφάσεων και συντονισµένων πρακτικών µε τις οποίες νοθεύεται ο 

ανταγωνισµός. 

- Της κατάχρησης µονοπωλιακής και δεσπόζουσας θέσης. Μονοπώλιο µπορεί να 

συσταθεί µόνο µε νόµο στις περιπτώσεις που παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο 

κράτος σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 4  του Βουλγαρικού Συντάγµατος.3 

∆εσπόζουσα θέση δε, σύµφωνα µε το νόµο, θεωρείται ότι κατέχει µία εταιρία 

όταν, ενόψει του µεριδίου που κατέχει στην αγορά, των οικονοµικών πόρων, των 

ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά, του τεχνολογικού επιπέδου και των 

επιχειρηµατικών σχέσεων µε άλλες εταιρίες, δεν τελεί σε εξάρτηση από τους 

ανταγωνιστές, τους προµηθευτές ή τους αγοραστές και  είναι σε θέση να νοθεύσει 

τον ανταγωνισµό  στην αγορά που δραστηριοποιείται. Κατά τεκµήριο 

δεσπόζουσα θέση θεωρείται ότι κατέχει µία επιχείρηση όταν κατέχει το 35% της 

αγοράς. 

 

- Της συγκέντρωσης της οικονοµικών δραστηριοτήτων και του αθέµιτου 

ανταγωνισµού. Σε περίπτωση που λαµβάνει χώρα συγκέντρωση οικονοµικής 

δραστηριότητας µε οποιονδήποτε τρόπο και το µερίδιο της αγοράς που 

εµπλέκεται στη συγκέντρωση υπερβαίνει το 20% της αγοράς ή ο συνολικός 

τζίρος των µετεχόντων στη συγκέντρωση υπερβαίνει τα 15 εκατ. BGL, οι 
                                                           
3 Το άρθρο 18 παρ. 4 του Συντάγµατος της Βουλγαρίας προβλέπει ότι κρατικό µονοπώλιο είναι δυνατό 
να ιδρυθεί δια νόµου στους τοµείς των αεροµεταφορών, στα εθνικά δίκτυα ταχυδροµικών και 
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εµπλεκόµενες επιχειρήσεις υπέχουν υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης 

στην Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισµού, προκειµένου να λάβουν τη 

σχετική άδεια. 

 

- Άλλων πράξεων που είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσµα την πρόληψη, τον 

περιορισµό ή την αθέτηση του ανταγωνισµού. 

 

Οι διατάξεις του Νόµου ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις συµπεριλαµβανόµενων και 

αυτών των ξένων επενδύσεων. Ως "επιχείρηση" νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο ή εταιρία που δραστηριοποιείται οικονοµικά, ανεξαρτήτως νοµικής 

µορφής. 

 

Για την προστασία του ανταγωνισµού ιδρύθηκε και λειτουργεί ειδική κρατική αρχή,  η 

Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισµού µε κύριο έργο τον εντοπισµό 

των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων από το νόµο ποινών. 

Επίσης, η Επιτροπή διεξάγει έρευνες και εκτιµά τη θέση των εταιριών στη αγορά, 

προσφέρει γνωµοδοτήσεις για προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων επιχειρήσεων κτλ. 

όταν της ζητηθεί από την κυβέρνηση ή και από τοπικούς φορείς, σε περιπτώσεις που 

είναι πιθανό να παραβιάζεται η σχετική νοµοθεσία. 

 

Η εν λόγω επιτροπή είναι δυνατό να επιτρέπει την από κοινού κατάρτιση εκ µέρους 

των επιχειρήσεων κάποιων γενικών όρων συναλλαγών, εφόσον είναι συµβατοί µε 

τους γενικούς όρους, όπως προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία. Επίσης, 

επιτρέπει τις κρατικές ενισχύσεις για συγκεκριµένες περιοχές της χώρας (που 

χαρακτηρίζονται από χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης) και για την ολοκλήρωση 

συγκεκριµένων προγραµµάτων µεγάλης σηµασίας για τη χώρα.  

 

 

 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Το εξωτερικό εµπόριο της χώρας τα έτη 1997, 1998, καθώς και το πρώτο εξάµηνο 

του 1999 εξελίχθηκε ως εξής: 

 

                                                                                                                                                                      
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, της βιοµηχανικής επεξεργασίας 
ραδιενεργών αγαθών, οπλισµού και ισχυρών τοξικών ουσιών.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
∆Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. 

 

 56 

             ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  (σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) 

Εξαγωγές 
εµπορευµάτων 

Εισαγωγές 
εµπορευµάτων 

Εµπορικό ισοζύγιο 

 

1997 
 
1998 

α΄εξαµ. 
1999 

 

1997 
 
1998 

α' εξαµ. 
1999 

 
1997 

 
1998 

α΄ εξαµ. 
1999 

4.940 4.293 1.705 4.932 4.995 2.442 -8 -702 -737 

Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας 
 
Επίσης, κατά την τελευταία τριετία (1996, 1997,1998) οι εµπορικές ανταλλαγές της 

Βουλγαρίας ανά χώρα διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (σε εκατ.δολ. ΗΠΑ) 
ΧΩΡΕΣ 1996 1997 1998 

ΡΩΣΙΑ 1.694 1.382 1.003 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 575 580 686 

ΙΤΑΛΙΑ 319 354 385 

ΕΛΛΑ∆Α 196 208 295 

ΓΑΛΛΙΑ 163 158 227 

ΗΠΑ 112 185 198 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 122 182 194 

ΑΥΣΤΡΙΑ 123 120 141 

ΤΟΥΡΚΙΑ 96 102 131 

ΑΓΓΛΙΑ 105 129 121 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 91 92 102 

ΤΣΕΧΙΑ 66 64 96 

ΣΥΝΟΛΟ 5.074 4.932 4.995 
 
 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) 
ΧΩΡΕΣ 1996 1997 1998 
    

ΙΤΑΛΙΑ 493 578 544 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 442 469 449 

ΕΛΛΑ∆Α 348 407 377 

ΤΟΥΡΚΙΑ 384 445 341 
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ΡΩΣΙΑ 480 393 234 

ΒΕΛΓΙΟ 67 76 153 

ΓΑΛΛΙΑ 127 133 147 

ΙΣΠΑΝΙΑ 111 129 121 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 166 147 114 

ΗΠΑ 113 129 111 

ΑΓΓΛΙΑ 141 131 108 

ΠΓ∆Μ 149 98 98 

ΣΥΝΟΛΟ 4.890 4.940 4.293 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας 

 

Όπως προκύπτει από τους πίνακες, το 1998 η Βουλγαρία εµφάνισε εµπορικό 

έλλειµµα 702 εκατ. δολ. (εισαγωγές 4. 995 εκατ. δολ., εξαγωγές 4.293 εκατ. δολ.). Οι 

βουλγαρικές εξαγωγές παρουσίασαν ετήσια µείωση 13% και οι εισαγωγές αύξηση 

1%. Ιδιαίτερα µειωµένες παρουσιάστηκαν οι εξαγωγές προϊόντων καπνού, χηµικών 

προϊόντων και τροφίµων.  

 

Οι χώρες του ΟΟΣΑ κάλυψαν το 63% των βουλγαρικών εξαγωγών και το 55% των 

βουλγαρικών εισαγωγών. Οι εξαγωγές στα Βαλκάνια κάλυψαν το 24% των 

συνολικών εξαγωγών της Βουλγαρίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις εισαγωγές 

ήταν 11%. Τα αντίστοιχα ποσοστά των βουλγαρικών ανταλλαγών µε τις αραβικές 

χώρες ήταν 3,7% και 2,2%. Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας κατά σειρά 

ήταν η Ρωσία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Γαλλία, η Ουκρανία και οι 

ΗΠΑ (βλ. πίνακα). 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το πρώτο εξάµηνο 

του 1999, οι εξαγωγές παρουσίασαν µείωση 25% έναντι του πρώτου εξαµήνου του 

1998 ενώ οι εισαγωγές κυµάνθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Μεγάλη πτώση 

σηµείωσαν οι εξαγωγές των σιδηρούχων µετάλλων, χηµικών και πλοίων. Τα έτοιµα 

ενδύµατα παρέµειναν το πιο ανταγωνιστικό Βουλγαρικό προϊόν µε σταθερή αυξητική 

πορεία. Σταθερές, επίσης παρέµειναν οι εξαγωγές ορυκτών καυσίµων. Οι εξαγωγές 

της Βουλγαρίας προς τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους της παρουσίασαν 

πτώση. Συγκεκριµένα προς τη Ρωσία κατά 40%, ενώ προς την Ιταλία και την Ελλάδα 

κατά 40 εκατ. δολ. στην καθεµία. Οι εξαγωγές προς την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία 

της Γιουγκοσλαβίας και τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης έπεσαν 

κατά 62% και κατά 40% αντίστοιχα.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
∆Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. 

 

 58 

 

Ως προς τις εισαγωγές , παρατηρήθηκε µείωση των εισαγωγών των ορυκτών 

καυσίµων και των χηµικών κατά 20% και 15% αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές µέσων µεταφοράς, ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

εξοπλισµού γραφείων. 

 

Η Ρωσία αποτελεί έναν από τους κυριότερους αποδέκτες των βουλγαρικών 

εξαγωγών, ενώ οι ρωσικές εξαγωγές στη Βουλγαρία, κατά το πρώτο εξάµηνο του 

1999, παρουσίασαν πτώση της τάξης των 107 εκατ. δολ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 

στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας αναφέρονται 

µόνο στο εµπόριο αγαθών και, συνήθως, διαφέρουν από τα στατιστικά στοιχεία της 

Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας. Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας 

(για τους πέντε πρώτους µήνες του 1999) δείχνουν ένα έλλειµµα ισοζυγίου ύψους 

375, 4 εκατ. δολ. ΗΠΑ. 

 

Οι δυσχέρειες που αντιµετωπίζει η Βουλγαρία, όσον αφορά την αύξηση των 

εξαγωγών, οφείλονται, κυρίως, στην έλλειψη διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, η 

οποία µε τη σειρά της αποδίδεται στην καθυστέρηση της πορείας των 

ιδιωτικοποιήσεων και της ανασυγκρότησης, καθώς και στην έλλειψη διαφάνειας κατά 

την πραγµατοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων.  

 

ΙΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Α. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

Οι σχέσεις Ε.Ε. - Βουλγαρίας βασίζονται στη Συµφωνία Σύνδεσης που υπογράφηκε  

στις 8 Μαρτίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1995. Η Συµφωνία 

Σύνδεσης προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των δασµών, καθώς και των άλλων 

δασµολογικών περιορισµών στο διµερές εµπόριο βιοµηχανικών προϊόντων, µέχρι το 

2002. Από το 1998 οι εισαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων από τη Βουλγαρία στην 

ΕΕ δεν υπόκεινται σε δασµούς. Από το ∆εκέµβριο του 1999 η Βουλγαρία αποτελεί 

υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα. 

 

Οι δασµοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή βιοµηχανικών προϊόντων από την 

ΕΕ στη Βουλγαρία έχουν µειωθεί είτε σε µηδενικό συντελεστή, είτε σε συντελεστή 

ύψους 60% επί του κοινού δασµού. 
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Μεταξύ των προϊόντων των οποίων οι δασµοί δεν έχουν πλήρως καταργηθεί είναι: 

φαρµακευτικά προϊόντα, ορυκτά και χηµικά νιτρικά λιπάσµατα, χαρτί, κράµατα 

σιδήρου, ηµιτελικά προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα, χάλκινοι ράβδοι, σωλήνες για υγρά, 

ψυγεία και καταψύκτες, ηλεκτρικοί κινητήρες και µετασχηµατιστές, έπιπλα. 

 

Η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου θα πραγµατοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια: 

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 - 45% του βασικού δασµού. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2000 - 30% του βασικού δασµού. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2001 - 15% του βασικού δασµού. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2002 - µηδενικός συντελεστής. 

 

Το νέο εµπορικό καθεστώς για τα αγροτικά και επεξεργασµένα αγροτικά προϊόντα 

µεταξύ της ΕΕ και της Βουλγαρίας άρχισε να εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου του 

1998.  

 

Τα προνόµια που παραχωρούνται στις εξαγωγές βουλγαρικών αγροτικών προϊόντων 

εφαρµόζονται µε τη µορφή δασµολογικών ποσοστώσεων. Το µέγεθος αυτών των 

ποσοστώσεων θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 5%. Από την 1η Ιουλίου 2000 οι 

προτιµoύσες ποσοστώσεις για τα περισσότερα προϊόντα θα είναι µεταξύ 25 και 28% 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες που εφαρµόζονταν κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 1995 

και 30 Ιουνίου 1997.  

 

Όσον αφορά στα επεξεργασµένα αγροτικά προϊόντα η ΕΕ από την 1η Ιουλίου 1997 

άρχισε να µειώνει τους δασµούς στα βασικά προϊόντα κατά 75% ανά έτος.  

 

Για τα ευπαθή βιοµηχανικά προϊόντα της Βουλγαρίας (σοκολάτα, παγωτά, γλυκά, 

µπύρα, κέτσαπ) συµφωνήθηκε η φιλελευθεροποίηση να πραγµατοποιηθεί µε 

αργότερους ρυθµούς έτσι ώστε να επιτευχθεί κατά τη µεταβατική περίοδο, η 

ενδυνάµωση των βιώσιµων οικονοµικών µονάδων, η ζήτηση και η προστασία των 

εγχώριων παραγωγών. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της  Βουλγαρίας. 

Το εµπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας µε την Ε.Ε. για τα έτη 1997 και  1998 

εµφανίζεται κατά χώρα ως εξής : 

 

Χώρες Εισαγωγές (εκατ. δολ.) Εξαγωγές (εκατ. δολ.) 
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 1997 1998 1997 1998 

1.  Γερµανία 580 686 469 449 

2.  Ιταλία 354 385 578 544 

3.  Ελλάς 208 295 407 377 

4.  Γαλλία 158 227 133 147 

5.  Αυστρία 120 141 54 71 

6.  Μ. Βρετανία 129 121 131 108 

7.  Ολλανδία 92 102 76 79 

8.  Βέλγιο 62 88 76 153 

9.  Σουηδία 41 46 28 27 

10. Φινλανδία 32 40 8 9 

11. ∆ανία 40 45 19 22 

12. Ισπανία 26 50 129 121 

13. Πορτογαλία 12 13 20 18 

14. Ιρλανδία 6 9 4 8 

15. Λουξεµβούργο 2 2 2 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1.861 2.248 2.136 2.135 

Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Βουλγαρία 

  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα: 

• Στις εισαγωγές, το 1997 η Γερµανία προηγείται σηµαντικά σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες χώρες µέλη της Ε.Ε. Ακολουθούν κατά σειρά όγκου η Ιταλία, η Ελλάδα, 

η Γαλλία και η Αυστρία. Η κατάσταση παραµένει σε γενικές γραµµές η ίδια και για 

1998.  

• Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας σε χώρες µέλη της Ε.Ε. έχουν ως κύριο προορισµό  

την Ιταλία, τη Γερµανία και την Ελλάδα, µε τις υπόλοιπες χώρες να απορροφούν 

µικρότερο µερίδιο. 

 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 1999, oι εµπορικές συναλλαγές µε τις χώρες της Ε.Ε. 

αυξήθηκαν κατά 5%, καλύπτοντας το 55% των συνολικών βουλγαρικών εξαγωγών 

και περίπου το 50% των εισαγωγών 

 

Β. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - CEFTA 
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Η συµφωνία ένταξης της Βουλγαρίας στην Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEFTA - Central European  Free Trade 

Association)  ως έβδοµο µέλος, υπογράφηκε στις 17 Ιουλίου του 1998 και τέθηκε σε 

ισχύ από 1.1.99. Τα άλλα έξι κράτη µέλη είναι η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η 

Σλοβενία, η Ρουµανία και η Πολωνία.   

 

Η αγορά αυτή που καλύπτει η εν λόγω Συµφωνία αποτελείται από 90 εκατ. 

καταναλωτές όπου το 80% του εµπορίου βιοµηχανικών προϊόντων είναι ελεύθερο. 

 

Βιοµηχανικά προϊόντα 
 
Στα πλαίσια της CEFTA, µετά την 1η Ιανουαρίου 1998 απελευθερώθηκε πλήρως το 

εµπόριο βιοµηχανικών προϊόντων µεταξύ της Βουλγαρίας, της Τσεχίας και της 

Σλοβακίας. 

 

Με τις υπόλοιπες χώρες µέλη (Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουµανία και Πολωνία) η 

Βουλγαρία συµφώνησε την εφαρµογή µηδενικού συντελεστή στους υπάρχοντες 

δασµούς για το 80% περίπου των βουλγαρικών εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων 

από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της συµφωνίας (01.01.1999). Τα υπόλοιπα 

βιοµηχανικά προϊόντα θα κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες και οι δασµοί τους θα 

µειώνονται σταδιακά µέχρι την πλήρη κατάργησή τους το 2002. Στην πρώτη οµάδα 

(χηµικά προϊόντα, γερανοί, ταµειακές µηχανές, τόρνοι, συσκευές ανύψωσης, 

αγροτικός εξοπλισµός και ηλεκτρικοί κινητήρες) ο µέσος δασµός για τα βουλγαρικά 

βιοµηχανικά προϊόντα µειώθηκε κατά 9,6% από την 1η Ιανουαρίου 1999. Για τη 

δεύτερη οµάδα οι δασµοί θα µειώνονται σταδιακά από 20% µέχρι 60% το χρόνο. 

 

Αγροτικά προϊόντα 
 

Το εµπόριο αγροτικών προϊόντων διακρίνεται σε τρία στάδια φιλελευθεροποίησης. Το 

πρώτο προβλέπει µηδενικούς δασµολογικούς συντελεστές  για τα µη ευπαθή 

προϊόντα.  

 

Το δεύτερο αναφέρεται στα µέτρια ευπαθή προϊόντα. Η µείωση των δασµών για τα 

προϊόντα αυτά έχει συµφωνηθεί σε πολυµερή βάση από όλα τα µέλη της CEFTA.  
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Το τρίτο στάδιο προβλέπει µειωµένους δασµολογικούς συντελεστές για τα αγροτικά 

προϊόντα, στα επίπεδα των δασµολογικών ποσοστώσεων. Οι δασµοί και οι 

ποσοστώσεις υπολογίζονται σε διµερή βάση.  

 

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ- ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ 
 

Η Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου µεταξύ της Βουλγαρίας και των χωρών της ΕΖΕΣ 

(Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, στην αγγλική EFTA European Free 

Trade Association), δηλαδή Ελβετία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία, 

υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ την 1.7.1993. Η Συµφωνία αυτή αποτελεί ένα 

σηµαντικό βήµα για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εν 

λόγω Συµφωνία προβλέπεται ότι από τις αρχές του 1998 οι εξαγωγές βουλγαρικών 

βιοµηχανικών προϊόντων προς τις χώρες της EFTA απαλλάσσονται από δασµούς. 

Στόχος της Συµφωνίας είναι η δηµιουργία µίας ζώνης ελευθέρου εµπορίου µεταξύ 

των κρατών αυτών µέχρι το 2002. 

 

∆. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
1. Εµπορικές συναλλαγές 
 
Η Βουλγαρία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους κύριους  

εµπορικούς εταίρους  της Ελλάδος, µε το συνολικό εµπόριο µεταξύ των δύο χωρών 

να ανέρχεται σε 737, 7 εκ. ECU για το 1998. 

 

 

 

 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές στη Βουλγαρία, κατά κλάδο (σε χιλιάδες ECU) 
 
Κλάδος 1994 1995 1996 1997 1998 Μερίδιο Τάση 

94-98 
Τάση 
97-98 

Ακατέργαστα Προϊόντα 594 1.686 1.009 665 1.730 0,4% 191% 160% 
Ακατέργαστα Τρόφιµα 51.376 33.582 17.968 19.021 24.804 6,3% -52% 30% 
Κατεργασµένα Τρόφιµα 25.329 24.971 13.356 12.760 23.120 5,8% -9% 81% 
Ποτά & Καπνός 27.924 13.780 10.592 3.777 5.399 1,4% -81% 43% 
Μη µεταλλικά ορυκτά  51.655 26.340 15.863 29.880 55.178 14,0% 7% 85% 
Χηµικά-πλαστικά 35.844 41.398 26.046 24.803 40.210 10,2% 12% 62% 
∆έρµα – Γούνα 8.493 8.053 5.678 6.440 7.018 1,8% -17% 9% 
Ξύλο - Χαρτί και προϊόντα τους 8.112 12.747 10.456 9.599 11.057 2,8% 36% 15% 
Κλωστοϋφαντουργικά 33.687 35.298 24.750 37.472 39.859 10,1% 18% 6% 
Πλεκτά ενδύµατα 13.373 23.562 27.660 43.271 58.371 14,8% 336% 35% 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
∆Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. 

 

 63 

Σταθερά ενδύµατα 5.631 9.885 10.526 15.117 15.967 4,0% 184% 6% 
Κεραµικά - Γυαλί   6.353 8.748 8.159 9.722 10.990 2,8% 73% 13% 
Μέταλλα  22.547 29.031 32.079 30.146 34.933 8,8% 55% 16% 
Μηχανές και συσκευές  30.504 39.824 26.041 23.000 39.734 10,1% 30% 73% 
Υλικό Μεταφορών 9.862 13.561 7.376 8.140 10.735 2,7% 9% 32% 
Αλλα προϊόντα  15.479 14.561 10.083 8.775 16.141 4,1% 4% 84% 
Σύνολο 346.763 337.027 247.642 282.588 395.246 100,0% 14% 40% 

Πηγή: Eurostat 

Κλάδος 1994 1995 1996 1997 1998 Μερίδιο Τάση 
94-98 

Τάση 
97-98 

Ακατέργαστα Προϊόντα 9.578 11.902 2.661 1.826 2.162 0,6% -77% 18% 
Ακατέργαστα Τρόφιµα 14.606 16.246 18.943 16.780 17.250 5,0% 18% 3% 
Κατεργασµένα Τρόφιµα 8.784 5.619 4.550 3.097 3.138 0,9% -64% 1% 
Ποτά & Καπνός 191 24 2.898 3.051 419 0,1% 119% -86% 
Μη µεταλλικά ορυκτά  10.063 12.884 21.175 39.241 29.622 8,7% 194% -25% 
Χηµικά-πλαστικά 44.536 56.839 60.254 62.484 47.667 13,9% 7% -24% 
∆έρµα – Γούνα 662 833 1.304 1.258 1.255 0,4% 90% 0% 
Ξύλο - Χαρτί και προϊόντα τους 22.174 24.394 28.675 39.972 34.610 10,1% 56% -13% 
Κλωστοϋφαντουργικά 8.805 7.744 5.920 6.136 6.838 2,0% -22% 11% 
Πλεκτά ενδύµατα 4.191 10.791 29.780 46.017 68.908 20,1% 1544% 50% 
Σταθερά ενδύµατα 2.529 4.548 12.784 19.856 26.528 7,7% 949% 34% 
Κεραµικά - Γυαλί   10.079 14.532 16.538 12.763 10.214 3,0% 1% -20% 
Μέταλλα  94.056 172.636 58.851 98.056 79.500 23,2% -15% -19% 
Μηχανές και συσκευές  11.811 12.335 14.451 14.501 11.336 3,3% -4% -22% 
Υλικό Μεταφορών 21.991 2.722 7.686 760 409 0,1% -98% -46% 
Αλλα προϊόντα  2.039 2.218 2.190 2.826 2.581 0,8% 27% -9% 
Σύνολο 266.095 356.267 288.660 368.624 342.437 100,0% 29% -7% 
Πηγή: Eurostat 

 

Σε σχέση µε το είδος των προϊόντων τα οποία διακινούνται παρατηρούνται τα εξής: 

• Οι ελληνικές εισαγωγές  αφορούν πρώτες ύλες και ηµικατεργασµένα  προϊόντα. 

Συγκεκριµένα σίδηρο και χάλυβα,  είδη ενδυµασίας, ανόργανα χηµικά, ξυλεία, 

καπνά, τρόφιµα και ποτά, βιοµηχανικά λιπάσµατα, µη σιδηρούχα µεταλλεύµατα, 

πλαστικές ύλες σε πρωτογενή µορφή, γυάλινες φιάλες, ζωντανά ζώα, ηλεκτρική 

ενέργεια και διάφορα µεταφορικά µέσα. Ο σηµαντικότερος, όµως, κλάδος είναι τα 

πλεκτά ενδύµατα, µεγάλο µέρος των οποίων παράγονται στη Βουλγαρία από 

εταιρείες που προέκυψαν από ελληνικές επενδυτικές πρωτοβουλίες.  

• Οι ελληνικές εξαγωγές αφορούν κυρίως τους κλάδους των πλεκτών ενδυµάτων, 

των µη µεταλλικών ορυκτών, των χηµικών και πλαστικών προϊόντων, οι µηχανές 

και συσκευές και τα κλωστοϋφαντουργικά είδη. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι στην πρώτη θέση συναντώνται τα ενδύµατα που, όµως, σε µεγάλο 

βαθµό κατευθύνονται στις παραγωγικές µονάδες ελληνικών συµφερόντων για 

περαιτέρω επεξεργασία (παθητική τελειοποίηση). 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, η εξέλιξη του εµπορικού ισοζυγίου Ελλάδος - 

Βουλγαρίας διαµορφώθηκε ως εξής (σε χιλ. ECU): 

Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Βουλγαρία, κατά κλάδο (σε χιλιάδες ECU) 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Έτη Ελληνικές 
Εξαγωγές 

Ελληνικές 
Εισαγωγές 

Ισοζύγιο 

1992 127.706 130.991 -3.285 

1993 257.522 168.399 89.123 

1994 346.763 266.095 80.668 

1995 337.027 356.267 -19.240 

1996 247.642 288.660 -41.018 

1997 282.588 368.624 -86.036 

1998 395.246 342.437 52.809 

 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, το εµπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Βουλγαρίας παρουσιάζει 

έντονες διακυµάνσεις. Το 1992 είναι ελλειµµατικό για την Ελλάδα, ενώ το 1993 

παρατηρείται πλεονασµατική τιµή για τη χώρα µας. Το 1994 σηµειώνεται σχετική 

σταθεροποίηση και το 1995 η τάση αντιστρέφεται, κυρίως λόγω της αύξησης των 

εισαγωγών. Το 1996 η µείωση των εξαγωγών µας είναι µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη των εισαγωγών και έτσι το έλλειµµα αυξάνεται. To 1997 οι εισαγωγές 

ανακάµπτουν (αύξηση 14%) οι εξαγωγές, όµως, παρουσιάζουν στασιµότητα. Τέλος, 

το 1998 παρατηρείται σηµαντική αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές, µε αποτέλεσµα το 

ισοζύγιο να σηµειώσει πλεονασµατική τιµή για την Ελλάδα.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τελευταία οι επιχειρηµατικές σχέσεις ανάµεσα στις δύο χώρες 

αντιµετωπίζουν ένα τεχνικό πρόβληµα λόγω των αυστηρών όρων που ισχύουν από 

τη συνθήκη Σένγκεν στη χορήγηση βίζας σε Βούλγαρους επιχειρηµατίες που 

επισκέπτονται την Ελλάδα. Βάσει της συµφωνίας αυτής καθίστανται δυσχερέστερες 

οι διαδικασίες χορήγησης βίζας σε πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) που 

κατατάσσονται στη λεγόµενη  αρνητική λίστα του Σέννκεν. 

 

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας προτάθηκε από τοπικούς φορείς να ισχύσει µία 

ρύθµιση για “επιχειρηµατικές βίζες”, δηλαδή για θεωρήσεις περιορισµένης εδαφικής 

ισχύος, ανάλογη µε αυτή που έγινε για την ΠΓ∆Μ. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ήδη η 

Ελλάδα έχει επικριθεί από τους Ευρωπαίους εταίρους της για την τακτική της να 

χορηγεί αυξηµένο αριθµό θεωρήσεων περιορισµένης  εδαφικής ισχύος (µόνο για το 

ελληνικό έδαφος), καθώς η τακτική αυτή θεωρείται ότι καταλύει στην ουσία την 

εφαρµογή της Σένγκεν.  
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2. ∆ιµερείς Συµφωνίες 
 
Οι κυριότερες διµερείς συµφωνίες που ισχύουν ανάµεσα στην Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία και ρυθµίζουν το πλαίσιο οικονοµικής συνεργασίας ανάµεσα στις δύο 

χώρες είναι οι ακόλουθες:  

1.  Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής και Επιστηµονικό - Τεχνικής Συνεργασίας 

(Σόφια 25.11.1972), όπου προβλέπεται και ο θεσµός της Μικτής ∆ιακυβερνητικής 

Επιτροπής. Κυρώθηκε µε το Ν.366/76 (ΦΕΚ Α' 160). 

2.  Συµφωνία Επιστηµονικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Αθήνα 16.11.1973). 

Κυρώθηκε µε το Ν.366/76 (ΦΕΚ Α' 160). 

3.  Συµφωνία περί της συστάσεως Ελληνοβουλγαρικής Επιτροπής για τη συνεργασία 

στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και της χρησιµοποιήσεως των υδάτων των 

ποταµών των διασχιζόντων τα εδάφη Ελλάδος και Βουλγαρίας (Σόφια 12.6.1971). 

Κυρώθηκε µε το Ν.366/76 (ΦΕΚ Α' 160). 

4.  Συµφωνία για τις υπηρεσίες Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών. Κυρώθηκε µε το 

Ν.∆. 456/1974 (ΦΕΚ Α' 194). 

5.  Μακροπρόθεσµος Εµπορική Συµφωνία  Εµπορικών Ανταλλαγών µεταξύ της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Σόφια, 28.2.1975). Κυρώθηκε µε το Ν. 311/76. (ΦΕΚ Α' 

108) 

6.  Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Μακροπρόθεσµο Συµφωνία Εµπορικών 

Ανταλλαγών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 

Βουλγαρίας (Σόφια, 28.2.1975). Κυρώθηκε µε το Ν. 311/76. (ΦΕΚ Α' 108). 

7.  Συµφωνία Πληρωµών (Σόφια, 28.2.1975). Κυρώθηκε µε το Ν. 311/76. (ΦΕΚ Α' 

108). 

8.  ∆εύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Μακροπρόθεσµο Συµφωνία Εµπορικών 

Ανταλλαγών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 

Βουλγαρίας της 28ης Φεβρουαρίου 1975 (Αθήνα, 14.12.1975). Κυρώθηκε µε το 

Ν.475/1976 (ΦΕΚ Α΄306). 

9.  Σύµβαση ∆ικαστικής Αρωγής επί Αστικών και Ποινικών Υποθέσεων Ελλάδας - 

Βουλγαρίας (Αθήνα, 10.4.1976). (ΦΕΚ Α' 80).  

10. Μακροχρόνιο Πρόγραµµα Οικονοµικής, Βιοµηχανικής, Επιστηµονικής και 

Τεχνολογικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Λαϊκής 

∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας (Χάσκοβο, 23.03.1989). Κυρώθηκε µε το Ν. 2023/92 

(ΦΕΚ Α' 41). 
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11. Συµφωνία φιλίας, καλής γειτονίας, συνεργασίας και ασφάλειας µεταξύ της 

Ελληνικής δηµοκρατίας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας. Κυρώθηκε 

µε το Ν. 2024/92 (ΦΕΚ Α' 71). 

12. Συµφωνία αποφυγής της διπλής φορολογίας, όσον αφορά τους φόρους 

εισοδήµατος και κεφαλαίου (15.02.1991). Κυρώθηκε µε το Ν.2255/94 (ΦΕΚ Α' 

195). Εκκρεµεί η σχετική κύρωση από το βουλγαρικό κοινοβούλιο, η οποία 

αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2000.  

13. Συµφωνία αµοιβαίας προστασίας και προώθησης επενδύσεων (Σόφια, 

12.03.1993). Κυρώθηκε µε το Ν.2182/94 (ΦΕΚ Α' 12). 

14. Συµφωνία εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναµικού µεταξύ της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας. Κυρώθηκε µε το Ν. 2407/96 

(ΦΕΚ Α' 103). 

15. Συµφωνία µεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την Τελωνειακή Συνεργασία και 

Συνδροµή (1999) που αντικατέστησε την παλαιότερη Συµφωνία περί των 

αµοιβαίων τελωνειακών διευκολύνσεων και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων 

(Ν.170/1975 στο ΦΕΚ Α' 200).  

 

Στην ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων Ελλάδας- Βουλγαρίας ουσιαστική είναι η 

συµβολή του προγράµµατος PHARE- ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (το οποίο για το 

1999 χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. µε 25 εκ. Ευρώ), καθώς το βάρος των σχετικών 

αναπτυξιακών έργων αφορά τις µεταφορές, οι οποίες διευκολύνουν την επικοινωνία 

και αναβαθµίζουν άµεσα τις εµπορικές σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών. 

 

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί, ότι επίκειται η υπογραφή σχεδίου  διµερούς σύµβασης 

για τη δηµιουργία ζώνης ελεύθερης διακίνησης προσώπων που διαµένουν 

εκατέρωθεν των συνόρων Ελλάδας- Βουλγαρίας σε απόσταση 25 χλµ από αυτά. Το 

εν λόγω σχέδιο προτάθηκε τον Ιανουάριο του 1998 από τον τότε Υπουργό 

Εξωτερικών Θ. Πάγκαλο και έγινε αποδεκτό από το Υπουργικό Συµβούλιο της 

Βουλγαρίας το Μάιο του 1999. 

 
Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
 
Οι σχέσεις Βουλγαρίας- Τουρκίας επηρεάζονται από τη σηµαντική παρουσία 

µειονότητας κυρίως στην νοτιοκεντρική, αλλά και στην βορειοανατολική Βουλγαρία. 

Επίσης, εκτιµάται4 ότι η παρούσα πολιτική της κυβέρνησης του Ιβάν Κόστοφ φαίνεται 

να συνδυάζεται µε εξυπηρέτηση σχεδίων των ΗΠΑ στα Βαλκάνια, που 
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περιλαµβάνουν την χρησιµοποίηση της Τουρκίας ως κύριο µοχλό λαµβανοµένου 

υπόψη ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι "εξαιρετικά χλωµή". Για το 

λόγο αυτό έχει δώσει προτεραιότητα στον ∆ιευρωπαϊκό ∆ιάδροµο 8 που εξυπηρετεί 

συµφέροντα των ΗΠΑ και της Τουρκίας, έχει προχωρήσει σε κοινές δράσεις µε την 

Τουρκία (πολιτικές και στρατιωτικές) και προωθεί την φιλελευθεροποίηση του 

εµπορίου ανάµεσα στις δύο χώρες. Οι εµπορικές σχέσεις Βουλγαρίας- Τουρκίας κατά 

την τελευταία πενταετία διαµορφώθηκαν ως εξής: 

  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ (σε εκατ. δολ.) 
ΕΤΗ 

 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 

82 

94 

96 

102 

131 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 

202 

373 

384 

445 

341 

 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 

120 

279 

288 

343 

210 

 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Βουλγαρίας 

 

Τον Ιούλιο του 1998 η Βουλγαρία υπέγραψε Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου µε την 

Τουρκία, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1.1.1999 και βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τη 

Συµφωνία Σύνδεσης Βουλγαρίας-Ε.Ε. Βάσει της εν λόγω Συµφωνίας, το εµπόριο 

µεταξύ των δύο αυτών χωρών διευκολύνεται µε µειωµένους δασµούς και τέλη για 

όλα τα προϊόντα µέχρι 1.1.2002, οπότε προβλέπεται η πλήρης κατάργηση των 

σχετικών δασµών.  Συγκεκριµένα προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 

Βιοµηχανικά προϊόντα 
 

Με τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας, εξαλείφονται όλοι οι τελωνειακοί δασµοί στα 

βιοµηχανικά προϊόντα, µε εξαίρεση τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως ευπαθή. Η 

Βουλγαρία σταδιακά θα καταργήσει τους δασµούς που εφαρµόζονται σε έναν 

περιορισµένο αριθµό βιοµηχανικών αγαθών, µέχρι τις αρχές του 2002. Στην Τουρκία 

παραχωρείται µεταβατική περίοδος µέχρι το 2002 για ορισµένα προϊόντα.  

 

                                                                                                                                                                      
4 Βλ. Γ. Ε. ∆ουδούµη, Η σύγχρονη Βουλγαρία Προβλήµατα και προοπτικές, σελ. 118-119. 
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Για τα ευπαθή προϊόντα, η Βουλγαρία θα µειώσει τους τελωνειακούς δασµούς κατά 

55%, ενώ η Τουρκία κατά 40%.  

 

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασµοί σε βιοµηχανικά 

προϊόντα που αντιπροσώπευαν το 90% της αξίας των συνολικών βουλγαρικών 

εξαγωγών βιοµηχανικών αγαθών στην Τουρκία, ενώ η Βουλγαρία απελευθέρωσε την 

αγορά για µία οµάδα βιοµηχανικών προϊόντων που κατέχουν µερίδιο 43% στις 

τουρκικές εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων προς τη Βουλγαρία.  

 

Αγροτικά και επεξεργασµένα αγροτικά προϊόντα 
 

Η Βουλγαρία έχει µειώσει τους δασµούς και έχει εξαλείψει τους ποσοτικούς 

περιορισµούς για ορισµένα προϊόντα που προέρχονται από την Τουρκία και 

κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στις τουρκικές εξαγωγές. Για τα υπόλοιπα προϊόντα 

έχουν µειωθεί οι δασµοί στα πλαίσια των τελωνειακών ποσοστώσεων. 

 

Παράλληλα, τα δύο µέρη έχουν παραχωρήσει προνόµια σε αµοιβαία βάση, για 

ορισµένα επεξεργασµένα αγροτικά προϊόντα, στα πλαίσια των τελωνειακών 

ποσοστώσεων. 

 

Συνάφθηκε, επίσης, συµφωνία για την διάνοιξη νέας µεθοριακής διόδου στα σύνορα 

των δύο χωρών. Στην Σόφια λειτουργεί κατάστηµα της τουρκικής αγροτικής τράπεζας 

Ziraat.  Είναι πολύ πιθανό η ίδια τράπεζα να ανοίξει καταστήµατα και στο Κίρτζαλι, 

στο Ράζγκραντ και στο Ρούσε, τα οποία είναι όλα αστικά κέντρα περιοχών µε 

τούρκικη µειονότητα.  Περαιτέρω άδειες έχουν ζητηθεί από άλλους οργανισµούς 

µέσα στους οποίους βρίσκεται και η γνωστή  ιδιωτική Τούρκικη τράπεζα Demirbank η 

οποία βέβαια για την ώρα διαθέτει γραφείο αντιπροσώπου στη πρωτεύουσα της 

χώρας. 

 

ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΠΓ∆Μ 
 
Αν και η Βουλγαρία πρώτη αναγνώρισε την ΠΓ∆Μ ως ανεξάρτητο κράτος 

(15.1.1992), οι σχέσεις των δύο χωρών δεν αναπτύχθηκαν στα δύο επόµενα χρόνια 

λόγω της διαµάχης σχετικά µε την επίσηµη γλώσσα της ΠΓ∆Μ. Η αρνητική στάση της 

Βουλγαρίας µάλλον υπονόµευσε τις προσπάθειες της τελευταίας να ενταχθεί στο 

ΝΑΤΟ.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ευνοϊκότερη στάση της ΠΓ∆Μ µετά τις 
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βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998 στην ΠΓ∆Μ οι οποίες ανέδειξαν το κόµµα 

του Λ. Γκεορκιέφσκι, οδήγησε στην προσέγγιση των δύο κρατών. 

 

Το Φεβρουάριο του 1999, υπογράφηκε κοινή δήλωση των πρωθυπουργών των δύο 

κρατών που έδινε λύση στο γλωσσικό πρόβληµα µε αναγνώριση της µακεδονικής 

γλώσσας εκ µέρους της Βουλγαρίας. Επίσης, υπογράφηκαν επτά διακρατικές 

συµφωνίες. Οι συµφωνίες αυτές αφορούν την αποφυγή της διπλής φορολογίας, την 

αµοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων, το εµπόριο, τις οδικές 

µεταφορές επιβατών και αγαθών, τις αεροµεταφορές, τις προξενικές σχέσεις, και ένα 

πρωτόκολλο συνεργασίας των Υπουργών Εξωτερικών.  

 

Τον Ιούνιο του 1999 υπογράφηκε διµερής συµφωνία, σύµφωνα µε την οποία 

προβλέπεται να λειτουργήσουν δύο νέες µεθοριακές δίοδοι στα σύνορα Βουλγαρίας-

ΠΓ∆Μ που θα ενώνουν τις βουλγαρικές πόλεις Σαντάνσκι και Σιµιτλί µε το Πέτσεβο 

και το Μπέροβο της ΠΓ∆Μ αντίστοιχα. Επίσης, επίκειται η υπογραφή Συµφωνίας 

Ελευθέρου Εµπορίου. Την τελευταία πενταετία οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των 

δύο χωρών διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 
  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΠΓ∆Μ (σε εκατ. δολ.) 

ΕΤΗ 

 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 

129 

176 

32 

27 

38 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

411 

436 

149 

98 

98 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

282 

260 

117 

71 

60 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Βουλγαρίας 

 

 

Ζ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ 
 
Οι σχέσεις ανάµεσα στις δύο χώρες από ιστορική, πολιτική και οικονοµική σκοπιά 

υπήρξαν αρκετά προβληµατικές. Η πραγµατικότητα αυτή αντανακλάται και στις 

εµπορικές τους σχέσεις. 
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    ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (σε εκατ. δολ.) 
ΕΤΗ 

 

1994 

1995 

1996 

1997 

            1998 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 

1 

3 

56 

38 

38 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

134 

86 

231 

125 

96 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

133 

83 

175 

87 

58 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Βουλγαρίας 
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
 

Ο νόµος που ρυθµίζει τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (Law on 

the Bulgarian National Bank) δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τον 

Ιούνιο του 1997.  

 

Σύµφωνα µε το νόµο, η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας είναι η κεντρική τράπεζα της 

χώρας και αποτελεί νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Κυβέρνηση. Η Εθνική 

Τράπεζα της Βουλγαρίας υποβάλλει δύο φορές το χρόνο αναφορά στο Κοινοβούλιο 

σχετικά µε τις δραστηριότητές της. Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τρία τµήµατα: το 

Τµήµα Έκδοσης, το Τραπεζικό Τµήµα και το Τµήµα Τραπεζικής Εποπτείας.  

 

Η βασική λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας είναι να διασφαλίζει τη διατήρηση της 

σταθερότητας του εθνικού νοµίσµατος, µέσω της εφαρµογής νοµισµατικής και 

πιστωτικής πολιτικής, και να συµβάλλει στην εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός 

ικανοποιητικού µηχανισµού πληρωµών. Επίσης, ρυθµίζει και εποπτεύει τη 

δραστηριότητα των υπόλοιπων τραπεζικών ιδρυµάτων. 

 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

Ο Νόµος που αφορά στη δραστηριότητα των εµπορικών τραπεζών στη Βουλγαρία 

(Law on Banks) ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 1997. Τα κύρια σηµεία της νοµοθεσίας 

είναι τα ακόλουθα: 

⇒ Οι τράπεζες ιδρύονται µε τη µορφή joint-stock company. Για τη διενέργεια 

τραπεζικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια από την Κεντρική Τράπεζα. Η άδεια 

παρέχεται ή απορρίπτεται 6 µήνες µετά την υποβολή των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών.  

⇒ Το ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο για τη σύσταση της τράπεζας δεν µπορεί 

να είναι µικρότερο από 10 δις λέβα.  

⇒ Για τον καθορισµό του αποθεµατικού κεφαλαίου της, η τράπεζα πρέπει να έχει 

καταθέσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του κέρδους, µετά την απόδοση των 

οφειλόµενων φόρων και πριν την καταβολή των µερισµάτων, µέχρι το ποσό του 

κεφαλαίου να φτάσει το 1,25% των συνολικών στοιχείων του ισολογισµού συν τις 

εξωισολογιστικές υποχρεώσεις. 
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⇒ Το συνολικό ποσό της επένδυσης της τράπεζας σε ακίνητα και άλλα υλικά πάγια 

στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ιδίων κεφαλαίων της. 

⇒ Οι τράπεζες υποβάλλουν την Κεντρική Τράπεζα αναφορές σχετικά µε τη 

χρηµαοτοικονοµική τους κατάσταση.  

⇒ Η Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τις δραστηριότητες των εµπορικών τραπεζών, 

καθώς και τις δραστηριότητες των υποκαταστηµάτων ξένων τραπεζών στη χώρα.  

 
Σήµερα στη Βουλγαρία λειτουργούν 6 κρατικές και 35 ιδιωτικές τράπεζες. Από τις 

ιδιωτικές, 11 είναι βουλγαρικές, ενώ οι υπόλοιπες 24 έχουν ξένη συµµετοχή ή είναι 

υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών. Τρεις από τις κρατικές τράπεζες, οι Bulbank, 

Expressbank και Hebros Bank βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Ο 

επικρατέστερος αγοραστής για τη δεύτερη από αυτές είναι η γαλλική Societe 

Generale. Τα συνολικά κέρδη των τραπεζών το 1998 ανήλθαν σε 70 εκατ. δολ. ΗΠΑ, 

ενώ το 70% των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστηµα είναι ιδιωτικές.  

 

3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Το Χρηµατιστήριο της Βουλγαρίας ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1997. Σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου, οι µετοχές κατηγοριοποιούνται σε δύο 

οµάδες: Η Επίσηµη Αγορά και η Ελεύθερη Αγορά. Η Επίσηµη Αγορά αποτελείται 

από τρία τµήµατα: 

• Επίσηµη Αγορά «Α» 

• Επίσηµη Αγορά «Β» (Παράλληλη) 

• Επίσηµη Αγορά “C” (Προσωρινή). 

 

Για την εισαγωγή στην Επίσηµη ή την Eλεύθερη Αγορά, οι εταιρείες πρέπει να 

πληρούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: 

• Υποβολή ενηµερωτικού δελτίου στο Χρηµατιστήριο, αφού έχει εγκριθεί από την 

Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηµατιστηρίων Αξιών. 

• Έκδοση µετοχών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Ισότιµα δικαιώµατα των µετόχων και εξάλειψη κάθε περιορισµού στη διαδικασία 

µεταβίβασης των µετοχών. 

 

Επιπλέον, το Χρηµατιστήριο έχει καθορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την εισαγωγή σε κάθε τµήµα της Επίσηµης Αγοράς. Οι 

προϋποθέσεις αυτές είναι σύµφωνες µε την Κοινοτική Οδηγία 79/279. Όλες οι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρείες πρέπει να δηµοσιεύουν έκτακτες και ετήσιες 
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αναφορές τις οποίες καταθέτουν στην Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηµατιστηρίων 

Αξιών σε διάστηµα 60 και 90 ηµερών από το τέλος κάθε οικονοµικής περιόδου 

αντίστοιχα.  

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής στην Επίσηµη Αγορά 

Προϋποθέσεις Αγορά «Α» Αγορά «Β» Αγορά «C» 
Έτη 

επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας 

5 3 1 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε δις λέβα) 

2 1 0,5 

Ελεύθερη 

διακύµανση (σε  %) 

25 10 10 

Ελάχιστος αριθµός 

µετόχων 

500 250 250 

Ελάχιστον αριθµός 

ετών µε θετικά 

χρηµατοοικονοµικά 

αποτελέσµατα  

3 1 - 

Μερίσµατα που 

διανεµήθηκαν τα 

τελευταία τρία έτη  

Μία φορά - - 

Συµφωνία 

εισαγωγής µε το 

Κεντρικό 

Αποθετήριο 

Ναι Ναι Ναι 

 

Οι συναλλαγές σε µετοχές διεξάγονται προς το παρόν µόνο στο Χρηµατιστήριο. Τα 

φυσικά πρόσωπα µπορούν να αγοράζουν και να πωλούν µετοχές εκτός 

Χρηµατιστηρίου µέσω επενδυτικών διαµεσολαβητών. Ωστόσο, στην περίπτωση που 

ένα από τα δύο µέρη που εµπλέκονται στη συναλλαγή αποτελεί νοµικό πρόσωπο, η 

συναλλαγή πρέπει να διενεργηθεί στο Χρηµατιστήριο.  

Η λειτουργία της Εξωχρηµατιστηριακής Αγοράς δεν έχει ακόµη ξεκινήσει. 

 

4. ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 
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Ο νόµος που ρυθµίζει τις αγοραπωλησίες και την έκδοση χρεογράφων ψηφίστηκε το 

1995. Το βασικό ρυθµιστικό και εποπτικό όργανο της αγοράς οµολόγων είναι η 

Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηµατιστηριακών Αξιών (Securities and Stock 

Exchange Commission). Η Επιτροπή αυτή εκδίδει άδειες και ρυθµίζει τη λειτουργία 

των επενδυτικών διαµεσολαβητών, καθώς και την έκδοση και αγορά χρεογράφων. 

 

Το 1998 ο Νόµος περί Χρεογράφων τροποποιήθηκε, µε στόχο να προστεθούν οι 

ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αφορούν στις ανώνυµες εταιρείες: 

• Τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου της εταιρείας πρέπει να βρίσκεται στην 

κατοχή τουλάχιστον 50 µετόχων, ύστερα από µία αρχική δηµόσια προσφορά 

µετοχών της εταιρείας. 

• Οι µετοχές της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να είναι αποϋλοποιηµένες και δεν 

υπόκεινται σε περιορισµούς κατά τη µεταβίβασή τους. 

• Τα µητρώα των ανωνύµων εταιρειών πρέπει να τηρούνται στο Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων. 

• Οι ανώνυµες εταιρείες πρέπει να εγγράφονται στην Επιτροπή Χρεογράφων και 

Χρηµατιστηριακών Αξιών και να υποβάλλουν τριµηνιαία και ετήσια ενηµερωτικά 

δελτία. 

• Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών µπορούν να συναλλάσσονται µόνο στο 

Χρηµατιστήριο ή σε µία οργανωµένη εξωχρηµατιστηριακή αγορά. 

 

Στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων καταχωρούνται όλα τα µητρώα των εταιρειών που 

βρίσκονται στο στάδιο αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Μαζικής 

Ιδιωτικοποίησης της κυβέρνησης. Το Κεντρικό Αποθετήριο ιδρύθηκε το 1996 από 

επενδυτικούς διαµεσολαβητές, επενδυτικά ταµεία, το Υπουργείο Οικονοµικών, το 

Κέντρο Μαζικής Ιδιωτικοποίησης και την Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα. Η συµµετοχή 

του κράτους ανέρχεται σε 49%.  

 

 

Επενδυτικοί διαµεσολαβητές 
 

Στην αγορά χρεογράφων της Βουλγαρίας δραστηριοποιούνται περίπου 100 

επενδυτικοί διαµεσολαβητές, συµπεριλαµβανοµένων τραπεζών. Τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ιδρυθεί µε άδεια της Εθνικής Τράπεζας 

µπορούν να διεξάγουν συναλλαγές σε ξένο νόµισµα χωρίς περιορισµούς. Κατά την 

εκτέλεση των συναλλαγών ο ξένος επενδυτής πρέπει να καταθέσει το 100% της 

αξίας αγοράς των µετοχών, προκειµένου να ολοκληρωθεί η συµφωνία. 
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Η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρία εισήγαγε ένα νέο αυτόµατο σύστηµα 

διατραπεζικών πληρωµών, το BISERA (Banking Integrated System for Electronic 

Transfer), µε στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο. Το 

σύστηµα βασίζεται σε ενοποιηµένα τραπεζικά standards. Όλες οι τράπεζες 

συµµετέχουν στο BISERA και διατηρούν λογαριασµούς στην Εθνική Τράπεζα.  

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Από την 1η Ιουλίου 1997, ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του Νοµισµατικού 

Συµβουλίου, καταργήθηκαν οι περιορισµοί στο εµπόριο συναλλάγµατος στο 

εσωτερικό της χώρας. Οι τοπικές τράπεζες µπορούν να πωλούν σκληρό νόµισµα σε 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα χωρίς περιορισµό, ενώ το εθνικό νόµισµα (λεβ) είναι 

µετατρέψιµο στο εσωτερικό.  

 

Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ρυθµίζονται σε καθηµερινή βάση από την Εθνική 

Τράπεζα της Βουλγαρίας. Όλα τα αλλοδαπά ή ηµεδαπά πρόσωπα µπορούν να 

κατέχουν απεριόριστο αριθµό λογαριασµών σε οποιοδήποτε νόµισµα και σε 

οποιαδήποτε τράπεζα της Βουλγαρίας. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στον 

επαναπατρισµό των κερδών, κεφαλαίων, δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή 

δικαιωµάτων που σχετίζονται µε ξένες επενδύσεις.  

 

Στις 8 Σεπτεµβρίου 1999 ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας ο νέος Νόµος 

περί Συναλλάγµατος, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόµενου έτους. Ο 

νόµος ρυθµίζει: 

⇒ Συναλλαγές και πληρωµές µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών προσώπων. 

⇒ Εµβάσµατα και πληρωµές στο εξωτερικό. 

⇒ Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 

⇒ Συναλλαγές σε πολύτιµα µέταλλα και πέτρες (εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία) 

⇒ Εισαγωγή / εξαγωγή εγχώριου και ξένου νοµίσµατος σε µετρητά. 

⇒ Συλλογή και τήρηση στατιστικών πληροφοριών για το ισοζύγιο πληρωµών. 

⇒ Έλεγχο επί συναλλάγµατος. 

 

Ο νόµος ορίζει, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

• Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά) µπορούν να εισάγουν 

απεριόριστες ποσότητες σε λέβα ή σε ξένο νόµισµα σε µετρητά. Η εισαγωγή 
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πρέπει να δηλώνεται στο τελωνείο στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα 

5.000 λέβα. 

• Όσον αφορά στην εξαγωγή, σε µετρητά, εγχώριου ή ξένου νοµίσµατος, ισχύουν τα 

ακόλουθα:  

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα µπορούν να εξάγουν λέβα ή ξένο νόµισµα µε τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

⇒ Για ποσά µέχρι 5.000 ή το ισοδύναµό τους σε ξένο νόµισµα δεν απαιτείται 

δήλωση στο τελωνείο, ενώ για ποσά από 5.001 µέχρι 20.000 απαιτείται δήλωση 

του ακριβούς ποσού καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες αποκτήθηκαν τα 

χρήµατα. 

⇒ Για ποσά που υπερβαίνουν τα 20.000 λέβα ή το ισοδύναµό τους σε ξένο 

νόµισµα, απαιτείται δήλωση στην περίπτωση που το ποσό δεν υπερβαίνει το 

ποσό που είχε προηγουµένως εισαχθεί και δηλωθεί. 

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

Βουλγαρίας. 
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 9. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 
Οι εργασιακές σχέσεις ρυθµίζονται από τον Εργατικό Κώδικα, ο οποίος δηµοσιεύτηκε 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το 1986 (αρ.. 26-27/1986) και έχει υποστεί 

διάφορες τροποποιήσεις, µε τελευταίες αυτές του 1994 (αρ.. 21,30,94/1994).  

 

Για την απασχόληση αλλοδαπών ο νόµος ορίζει ότι ο αριθµός αυτών που 

απασχολούνται σε µια επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνόλου 

των εργαζοµένων.  

 

Ωράριο Εργασίας 
 

Η χρονική περίοδος παρουσίας του εργαζοµένου για εργασία στην επιχείρηση 

καθορίζεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ εργαζοµένου και εργοδότη. Ο εργοδότης 

ορίζει τη διάρκεια της υποχρεωτικής παρουσίας, ενώ ο εργαζόµενος έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει το χρόνο έναρξης της εργάσιµης ηµέρας.  

 

Σε γενικές γραµµές ισχύει η πενθήµερη εργασία. Η κανονική διάρκεια για την 

εβδοµάδα πενθήµερης εργασίας είναι 40 ώρες ενώ 46 ώρες για την εβδοµάδα 

εξαήµερης εργασίας. Σε επιχειρήσεις που η οργάνωση της εργασίας το επιτρέπει, 

µπορεί να καθιερωθεί ελαστικό ωράριο. Σύµφωνα µε γενική αρχή του Εργατικού 

Κώδικα η υπερωρία αποθαρρύνεται. Τέλος, το διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα σε 

δύο εργάσιµες ηµέρες απαγορεύεται να είναι µικρότερο των 12 ωρών.  

 

Αµοιβές 
 
Τον Ιούνιο του 1999 αυξήθηκε ο κατώτατος µισθός από 61 σε 67 λέβα. Το επίδοµα 

κοινωνικής πρόνοιας που χορηγεί η κυβέρνηση παραµένει 37 λέβα, ενώ η κατώτατη 

σύνταξη θα είναι 38,8 λέβα. 

 

Η διαβάθµιση των µισθών έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Εργατικό Κώδικα της 

Βουλγαρίας. Περίπου 400.000 κάτοικοι της Βουλγαρίας υπολογίζουν στον κατώτατο 

εργατικό µισθό για την επιβίωσή τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από το 1992 

µέχρι το 1997 το πραγµατικό εισόδηµα των Βουλγάρων µειώθηκε κατά 55%. Τον 
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Αύγουστο του 1998 ο µέσος µισθός ήταν 178.093 λέβα. Η πληρωµή του µισθού 

µπορεί να γίνεται εκ των προτέρων, δύο φορές το µήνα, ή όπως αλλιώς έχει 

συµφωνηθεί.  

 

Άδειες 
 

Οι εργαζόµενοι µπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους για µια σειρά 

συγκεκριµένων λόγων: διακοπές, ασθένεια, µητρότητα, σπουδές, ειδικές 

περιπτώσεις.  

 

Κάθε εργαζόµενος δικαιούται άδεια µετ’ αποδοχών µετά τη συµπλήρωση 8 µηνών 

υπηρεσίας. Η άδεια αυτή ανέρχεται σε τουλάχιστον 14 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε 

την προϋπηρεσία του εργαζόµενου.  

 

Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για άδεια προσωρινής ανικανότητας, κατά τη διάρκεια της 

οποίας παρέχεται στον εργαζόµενο αποζηµίωση από τον προϋπολογισµό του 

Εθνικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (National Security Institute).  

 

Πρόβλεψη επίσης υπάρχει για άδειες µητρότητας.  Έτσι, για το πρώτο παιδί η µητέρα 

δικαιούται 120 ηµέρες άδειας και 150 ηµέρες για το δεύτερο.   Κατά την διάρκεια της 

συγκεκριµένης άδειας η εργαζόµενη έχει το δικαίωµα να λαµβάνει τις αποδοχές της 

από το Εθνικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο. 

 

Aνικανότητα τεκµαίρεται όταν ο εργαζόµενος δεν µπορεί ή κωλύεται να εκτελέσει την 

εργασία του εξαιτίας: εργατικού ατυχήµατος, ασθένειας, ιατρικής εξέτασης, φροντίδας 

αρρώστου µέλους οικογένειας, συνοδείας µέλους οικογένειας σε ιατρικό ίδρυµα, 

καθώς επίσης στην περίπτωση εγκυµοσύνης και τοκετού.  

 

Επιπλέον, ο Εργατικός Κώδικας προβλέπει πρόσθετη άδεια µετ' αποδοχών για την 

ανατροφή του παιδιού µέχρι ηλικίας 2 ετών. Κατά την περίοδο αυτή καταβάλλεται στη 

µητέρα αποζηµίωση από το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία είναι 

ίση µε τον κατώτατο µισθό στη χώρα.  

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Εργατικό Κώδικα, οι εργαζόµενοι δικαιούνται 

επιπρόσθετων αδειών µετ’ αποδοχών για ειδικές περιστάσεις, όπως: εξετάσεις, 

αποφοίτηση, προετοιµασία και παρουσίαση διπλωµατικής εργασίας, καθώς επίσης 
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και αδειών άνευ αποδοχών που παραχωρούνται από τον εργοδότη υπό ειδικές 

συνθήκες.  

 

Εισφορές στο Ταµείο Ανεργίας και Κοινωνική Ασφάλιση 
 
 
Οι εισφορές στο ταµείο ανεργίας ανέρχονται σε 3,6% από τον εργοδότη και 0,9% 

από τον εργαζόµενο, στη βάση του ακαθάριστου µισθού του εργαζοµένου. 

 

Η ∆ηµόσια Κοινωνική Ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζοµένους 

που προσλαµβάνονται από βουλγαρικά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

µέσα στη χώρα. Προκειµένου να εγγραφεί κάποιος εργαζόµενος θα πρέπει ο 

εργοδότης να είναι ήδη εγγεγραµµένος στην τοπική υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι εισφορές επιβαρύνουν τον εργοδότη και πραγµατοποιούνται κάθε µήνα κατά την 

πληρωµή των µισθών στο δεύτερο δεκαπενθήµερο.  

 

Το επίπεδο των εισφορών υπολογίζεται ως ποσοστό των µεικτών αποδοχών και 

καθορίζεται από την κυβέρνηση. Το ποσοστό της εισφοράς εξαρτάται από το είδος 

εργασίας. Στη συνήθη περίπτωση ανέρχεται σε 37% του ακαθάριστου µηνιαίου 

µισθού ή του ασφαλισµένου εισοδήµατος. Οι κατηγορίες εξαρτώνται από τις 

συνθήκες εργασίας και τον βαθµό επικινδυνότητάς τους για την υγεία και τη ζωή των 

εργαζοµένων.  

 

Επιπλέον, ο εργαζόµενος επιβαρύνεται µε 2% επί του ακαθάριστου µηνιαίου µισθού. 

Από την κράτηση αυτή απαλλάσσεται αν έχει προσληφθεί µε σύµβαση εργασίας για 

5 εργάσιµες ηµέρες το µήνα ή για πρόσθετη εργασία στον ίδιο ή σε διαφορετικό 

εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται στο 10% του 

ακαθάριστου µηνιαίου µισθού.  

 

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τους εργοδότες 

αλλοδαπών εργαζοµένων ανέρχονται στο 22% του ακαθάριστου µισθού του 

αλλοδαπού εργαζοµένου. Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι δεν υπόκεινται στην 

υποχρέωση καταβολής της προσωπικής εισφοράς του 2% επί του ακαθάριστου 

µηνιαίου µισθού τους.  

 

Η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση παρέχει τα ακόλουθα:  
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• οικονοµική βοήθεια και αποζηµίωση σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας 

οφειλόµενη σε αρρώστια, ατύχηµα, εγκυµοσύνη, τοκετό, ανατροφή παιδιού, 

φροντίδα ασθενούς µέλους της οικογένειας,  

• συµπληρώµατα στο µισθό ύστερα από αναπροσαρµογή µισθού των γυναικών σε 

εγκυµοσύνη και ατόµων µε προσωρινώς µειωµένη ικανότητα εργασίας, όταν η νέα 

απασχόληση πληρώνεται λιγότερο,  

• συντάξεις ανικανότητας, γήρατος, καθώς και συντάξεις µεταβιβάσιµες σε µέλη της 

οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.  

 

Αλλοδαποί Εργαζόµενοι 
 
Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικώς έναντι κινδύνου προσωρινής 

ή µόνιµης αναπηρίας µε έξοδα του εργοδότη. Η ασφάλιση για όλους τους άλλους 

κινδύνους είναι προαιρετική και καθορίζονται στη σύµβαση εργασίας.  

  

Γι αυτούς τους κινδύνους και µόνο η συνεισφορά είναι το 22% των καθαρών 

µηνιαίων αποδοχών ενώ για όλους τους υπόλοιπους κινδύνους ισχύει η κατ’ επιλογή 

ασφάλιση σύµφωνα µε τους κανονισµούς για τους Βούλγαρους πολίτες. 
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10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 

Στα πλαίσια της δεύτερης φορολογικής µεταρρύθµισης που ξεκίνησε η βουλγαρική 

κυβέρνηση στις αρχές του 1999, εισήχθησαν ορισµένες τροποποιήσεις στο 

φορολογικό σύστηµα της χώρας, οι οποίες είχαν ως στόχο την εναρµόνιση της 

βουλγαρικής νοµοθεσίας µε την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

σηµαντικότερες τροποποιήσεις αφορούσαν στη νοµοθεσία που διέπει την έµµεση 

φορολογία στη χώρα. 

 

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύµφωνα µε το Νόµο Φορολόγησης Ατοµικού Εισοδήµατος, ως φυσικά πρόσωπα 

υποκείµενα σε φορολογία ορίζονται οι µόνιµοι και µη µόνιµοι κάτοικοι, καθώς και 

ορισµένες εταιρείες οι οποίες αναφέρονται ρητά στο νόµο. Μόνιµοι κάτοικοι 

θεωρούνται όσοι διαµένουν µόνιµα στη Βουλγαρία, καθώς και εκείνοι που κατοικούν 

στη χώρα περισσότερες από 183 ηµέρες το χρόνο, ανεξάρτητα από την εθνικότητά 

τους. 

 

Οι µόνιµοι κάτοικοι φορολογούνται για το απανταχού της γης εισόδηµά τους, ενώ οι 

µη µόνιµοι κάτοικοι φορολογούνται µόνο για το εισόδηµά τους που προέρχεται από 

βουλγαρικές πηγές. 

 

Βουλγαρικές πηγές εισοδήµατος 
 

Τα είδη εισοδήµατος που προέρχονται από βουλγαρικές πηγές είναι: 

 

• Το ατοµικό εισόδηµα που προκύπτει από τη διενέργεια εµπορικής δραστηριότητας 

στην επικράτεια της Βουλγαρίας. 

• Το εισόδηµα που προκύπτει από σύµβαση εργασίας ή από την παροχή 

υπηρεσιών στην επικράτεια της Βουλγαρίας. 

• Ορισµένα είδη εισοδήµατος που µεταβιβάζονται από µόνιµους κάτοικους σε µη 

µόνιµους κατοίκους. Τα εισοδήµατα αυτά περιλαµβάνουν µερίσµατα και διανοµή 

κερδών εταιρειών µε ή χωρίς νοµική υπόσταση, τόκους, δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, εισοδήµατα από ενοίκια, εισοδήµατα από µίσθωση, franchising, 
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factoring, αποδοχές ελεύθερων επαγγελµατιών, ή µελών διοικητικού συµβουλίου 

βουλγαρικής εταιρείας ή υποκαταστήµατος ξένης εταιρείας κτλ. 

• Εισοδήµατα που προέρχονται από τη χρήση ακινήτων και κέρδη από την πώληση 

ακίνητης περιουσίας που είναι εγκατεστηµένη στη χώρα, καθώς και εισοδήµατα 

που προκύπτουν από αγοραπωλησίες χρεογράφων. 

 

Ακαθάριστο εισόδηµα 
 

Τα εισοδήµατα από εργασιακή απασχόληση περιλαµβάνουν όλες τις πληρωµές, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων σε µετρητά ή σε είδος, που καταβάλλονται 

από τον εργοδότη στο φορολογούµενο κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού µήνα. 

 

Η φορολογική βάση του εισοδήµατος που προκύπτει από εργασιακές ή ισοδύναµες 

µε αυτές σχέσεις, υπολογίζεται αφαιρώντας από το φορολογητέο εισόδηµα τις 

εισφορές για κοινωνική, υγειονοµική και άλλου είδους ασφάλιση που καταβάλλονται 

για λογαριασµό του εργαζοµένου.  

 

Η µεταφορά ζηµιών δεν επιτρέπεται στα φυσικά πρόσωπα. 

 

Κεφαλαιακά κέρδη και εισόδηµα από επενδύσεις 
 

Κεφαλαιακά κέρδη  

Η φορολογική βάση στην περίπτωση πώλησης ακίνητης και κινητής περιουσίας είναι 

η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της υψηλότερης τιµής ανάµεσα στην 

πραγµατική και την ενηµερωµένη τιµή απόκτησης της περιουσίας. Ο κανονισµός 

αυτός ισχύει για ορισµένα είδη οχηµάτων. Για οποιαδήποτε άλλη µορφή κινητής 

περιουσίας η φορολογική βάση είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της 

αναπροσαρµοσµένης (ανατιµηµένης) τιµής απόκτησης της περιουσίας. 

 

Φορολογούνται επίσης οι τόκοι, εκτός από τους τόκους καταθέσεων σε βουλγαρικές 

εµπορικές τράπεζες, σε υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών στη Βουλγαρία και στην 

Κρατική Τράπεζα Καταθέσεων Ταµιευτηρίου, καθώς και οι τόκοι και απαιτήσεις που 

έχουν επιδικαστεί.  

 

 

Μη φορολογητέο εισόδηµα 
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Τα είδη εισοδήµατος που δεν υπόκεινται στη φορολογία ατοµικού εισοδήµατος είναι 

τα ακόλουθα: 

⇒ Εισοδήµατα που προέρχονται από την πώληση ή αγοραπωλησία ορισµένων 

µορφών ακίνητης περιουσίας. 

⇒ Εισοδήµατα που απορρέουν από την πώληση ή αγοραπωλησία κινητής 

περιουσίας, καθώς επίσης και η πώληση µετοχών, µεριδίων και άλλων 

δικαιωµάτων (equity interests) σε εµπορικές εταιρίες κτλ. 

⇒ Αποζηµιώσεις που λαµβάνονται λόγω υγειονοµικής, κοινωνικής ασφάλισης ή 

σύνταξης. 

⇒ Οι τόκοι που προκύπτουν από καταθέσεις σε εγχώριες εµπορικές τράπεζες και 

υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών και στην Κρατική Τράπεζα Καταθέσεων 

Ταµιευτηρίου, καθώς και οι τόκοι και απαιτήσεις που έχουν επιδικαστεί. 

⇒ Εισόδηµα σε µετρητά ή σε είδος που αποκτάται µε τη µορφή κοινωνικής βοήθειας 

και επιδόµατα ανεργίας. 

⇒ Χρηµατοοικονοµική βοήθεια που παρέχεται από κοινωνικά ταµεία και 

οργανισµούς. 

⇒ Επιδόµατα τέκνων. 

⇒ Επιχορηγήσεις σε Βούλγαρους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. 

⇒ ∆ώρα από τυχερά παιχνίδια. 

⇒ Μισθοί και αποδοχές των ξένων διπλωµατικών εκπροσώπων. 

⇒ Κέρδη εταιρειών που διανέµονται ως νέα µερίδια και µετοχές σε εµπορικές 

εταιρείες, καθώς και κέρδη που διανέµονται µε τη µορφή αύξησης των 

υπαρχόντων µετοχών. 

 

Ειδικές φορολογικές διατάξεις για ορισµένα είδη εισοδήµατος 
 

Τα εισοδήµατα από την εκµετάλλευση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και οι 

αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακρατούµενο φόρο ύψους 15% 

όταν καταβάλλονται σε αλλοδαπό φορολογούµενο. Στην περίπτωση αυτή δεν 

επιβάλλεται πρόσθετος φόρος. Οι αµοιβές για υπηρεσίες διοίκησης δεν θεωρούνται 

ως αµοιβές τεχνικών υπηρεσιών και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 

 

Οι πληρωµές έναντι συµβολαίων µίσθωσης, factoring και franchising υπόκεινται σε 

παρακράτηση µε συντελεστή 20% για το ποσό άνω των 60 λέβα. 
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Οι καταβολές τόκων, εκτός από αυτές που απαλλάσσονται, υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου ύψους 20% για το ποσό άνω των 60 λέβα. 

 

Για το εισόδηµα Εργολάβων ∆ηµοσίων Έργων και Ελεύθερων Επαγγελµατιών 

προκαταβάλλεται φόρος ύψους 15% τη στιγµή της καταβολής του ποσού, ενώ η 

οριστική οφειλή φόρου υπολογίζεται και καταβάλλεται ετησίως. Η προπληρωµή 

φόρου υπολογίζεται ανάλογα µε τον τελικό φόρο. Το 35% του εισοδήµατος είναι 

αφορολόγητο. 

 

Το αφορολόγητο για το εισόδηµα από ενοίκια ανέρχεται σε 20%. Εάν η ακίνητη ή 

κινητή περιουσία ανήκει σε περισσότερα από ένα άτοµα, το εισόδηµα διανέµεται 

ανάλογα µε τη συµµετοχή στην ιδιοκτησία. Εάν το ενοίκιο καταβάλλεται σε 

φορολογούµενο µη βουλγαρικής υπηκοότητας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

ύψους 15%. 

 

Οι ∆ιευθυντές και τα µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων που εργάζονται στη βάση 

σύµβασης υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο ατοµικού εισοδήµατος σε ετήσια 

βάση. Το 15% του πληρωτέου φόρου παρακρατείται κατά τη στιγµή της πληρωµής, 

ως προκαταβολή. Το 25% του εισοδήµατος θεωρείται αφορολόγητο. 

 

Άλλα είδη εισοδήµατος που δεν προβλέπονται από το νόµο, καθώς και τα 

εισοδήµατα από περιστασιακές συναλλαγές φορολογούνται µε παρακρατούµενο 

φόρο ύψους 20% για το ποσό άνω των 60 λέβα. 

 

Για το εισόδηµα που αποκτάται από εµπόρους, η βάση καθορίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Νόµου Φορολόγησης του Εισοδήµατος Εταιριών. Οι προπληρωµές 

φόρων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου. Ο ετήσιος 

φόρος καταβάλλεται σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από το Νόµο 

Φορολόγησης Ατοµικού Εισοδήµατος. 

 

Έκπτωση φόρου 
 

Εκπτώσεις φόρου παρέχονται στη βάση συµφωνιών αποφυγής διπλής 

φορολόγησης. Εάν δεν έχει υπογραφεί παρόµοια συµφωνία, ο νόµος προβλέπει 

µονοµερείς φορολογικές εκπτώσεις σε µόνιµους κατοίκους της Βουλγαρίας για τους 

φόρους που καταβάλλονται στο εξωτερικό. Η έκπτωση φόρου υπολογίζεται βάσει 
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των περιορισµών που ισχύουν ανά χώρα και αναφέρεται στο τµήµα του φόρου που 

θα πληρωνόταν για το εισόδηµα που προέρχεται από ξένη εισοδηµατική πηγή. 

 

Φορολογικές δηλώσεις 
 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται ετησίως, µέχρι τις 15 Απριλίου του 

επόµενου έτους.  

 

Καταβολή φόρου 
 

Ο φόρος ατοµικού εισοδήµατος που επιβάλλεται στο εισόδηµα από εργασιακή 

απασχόληση παρακρατείται από τον ακαθάριστο µηνιαίο µισθό του εργαζοµένου. Οι 

φορολογούµενοι που δεν ανήκουν στην κατηγορία των εργαζοµένων καταβάλλουν 

σε ορισµένες περιπτώσεις προπληρωµές φόρου, είτε τακτικά (έµποροι) είτε 

περιστασιακά, κάθε φορά που προκύπτει εισόδηµα. 

 

Φορολογικοί συντελεστές 
 

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές φορολόγησης του 

ατοµικού εισοδήµατος: 

 

Για εισόδηµα εργαζοµένων – σε µηνιαία βάση 
Μηνιαίο εισόδηµα Φόρος 
Μέχρι 75 λέβα Αφορολόγητο 

Από 75 µέχρι 100 λέβα 20% για το ποσό άνω των 75 λέβα 

Από 100 µέχρι 350 λέβα 5 λέβα + 26% για το ποσό άνω των 100 

λέβα 

Από 350 µέχρι 1.300 λέβα 70 λέβα + 32% για το ποσό άνω των 350 

λέβα 

Πάνω από 1.300 λέβα 375 λέβα + 40% για το ποσό άνω των 

1.300 λέβα 
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Για εισόδηµα που δεν προέρχεται από εργασιακή απασχόληση – σε ετήσια 
βάση 
Ετήσιο εισόδηµα Φόρος 
Μέχρι 900 λέβα Αφορολόγητο 

Από 900 µέχρι 1.200 λέβα 20% για το ποσό άνω των 900 λέβα 

Από 1.200 µέχρι 4.200 λέβα 60 λέβα + 26% για το ποσό άνω των 

1.200 λέβα 

Από 4.200 µέχρι 15.600 λέβα 840 λέβα + 32% για το ποσό άνω των 

4.200 λέβα 

Πάνω από 15.600 λέβα 4.503 λέβα + 40% για το ποσό άνω των 

15.600 λέβα 

 

 

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
Φόρος εισοδήµατος εταιριών 
 

Το εισόδηµα των εταιριών φορολογείται µε συντελεστή ύψους 27%. Για τις 

επιχειρήσεις µε φορολογητέα κέρδη έως 50.000 λέβα ο συντελεστής είναι 20%. 

Παράλληλα µε το φόρο εταιριών, επιβάλλεται και δηµοτικός φόρος που ανέρχεται σε 

10%. Ο δηµοτικός φόρος εκπίπτει από τη φορολογική βάση για το φόρο εισοδήµατος 

εταιρειών. Έτσι, ο συνολικός φορολογικός συντελεστής (εταιρικός και δηµοτικός 

φόρος) για ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 50.000 λέβα είναι 28%, ενώ για 

εισόδηµα άνω του ποσού αυτού ο συνολικός φόρος είναι 34,3%. 

 

Οι βουλγαρικές εταιρίες φορολογούνται για το απανταχού της γης εισόδηµά τους, 

ενώ οι ξένες εταιρίες φορολογούνται για το εισόδηµά τους που προέρχεται από 

βουλγαρικές πηγές. Οι µη εµπορικοί οργανισµοί (συµπεριλαµβανοµένων των 

κυβερνητικών οργανισµών) φορολογούνται µόνο για την εµπορική τους 

δραστηριότητα. 

 

Έδρα εταιρίας 
 
Μία επιχείρηση εδρεύει στη Βουλγαρία εάν είναι δηλωµένη και έχει την κύρια έδρα 

της στη Βουλγαρία. Εταιρίες που εδρεύουν  στη Βουλγαρία υπόκεινται σε φορολογία 

για το απανταχού της γης εισόδηµά τους. Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µε κεντρικά 
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γραφεία στο εξωτερικό  υπόκεινται σε φορολογία για τα εισοδήµατα που προκύπτουν 

στη Βουλγαρία, αλλά τα υποκαταστήµατά τους στη Βουλγαρία θεωρούνται ως 

εταιρίες που εδρεύουν στη Βουλγαρία για φορολογικούς σκοπούς. 

 

Φορολογία ασφαλιστικών εταιριών 
 

Η φορολογική βάση είναι το άθροισµα όλων των ασφαλίστρων και άλλων ειδών 

εισοδήµατος (ακόµα και αν δεν σχετίζονται µε ασφάλιση) σε δεδοµένο µήνα, 

µειωµένο κατά το ακαθάριστο ποσό των εισοδηµάτων από επανασφάλιση και των 

ασφάλιστρων που πληρώνονται σε πελάτες. Εάν η φορολογική βάση είναι αρνητικό 

ποσό, εκπίπτει από τη φορολογική βάση των διαδοχικών µηνών. 

 

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι 7%, εκτός από 

τις εταιρείες ασφάλισης ζωής, το εισόδηµα των οποίων φορολογείται µε συντελεστή 

ύψους 5%. 

 

Εισόδηµα από τυχερά παιχνίδια 
 

Το εισόδηµα που προέρχεται από οργάνωση τυχερών παιχνιδιών δεν υπόκειται στο 

φόρο εταιρικών κερδών και φορολογείται µε συντελεστή που κυµαίνεται από 8% έως 

12%. 

 

Φορολογία δαπανών των εταιριών 
 

Οι δαπάνες ψυχαγωγίας και εκπροσώπησης, καθώς και οι χορηγίες που δεν 

αναγράφουν το εµπορικό σήµα της επιχείρησης υπόκεινται σε συντελεστή ύψους 

25%. Οι δαπάνες για bonus και άλλες πρόσθετες αµοιβές προς το προσωπικό, 

καθώς επίσης και οι δαπάνες για τη συντήρηση, επισκευή και χρήση οχηµάτων 

φορολογούνται µε 20%. 

 

Φόρος περιουσίας  
 

Στο φόρο αυτό υπόκεινται τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη 

περιουσία. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 0,15%. Εάν ο ιδιοκτήτης της περιουσίας 

είναι εταιρία, η φορολογική βάση είναι η λογιστική αξία της περιουσίας. 

 
Εισόδηµα υποκαταστήµατος 
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Παρά το γεγονός ότι τα υποκαταστήµατα δεν είναι νοµικά πρόσωπα, τα 

υποκαταστήµατα των ξένων εταιριών είναι υποχρεωµένα να τηρούν ξεχωριστούς 

ισολογισµούς και λογαριασµούς κερδών και ζηµιών. Υπόκεινται σε φορολογικό 

συντελεστή ύψους 27% (ή το µειωµένο συντελεστή 20%) και σε άλλους γενικούς 

φόρους (δηµοτικό φόρο, ΦΠΑ κτλ). 

 

Τα γραφεία αντιπροσωπείας, τα οποία δεν επιτρέπεται να διενεργούν εµπορικές 

δραστηριότητες, δεν υπόκεινται στη φορολογία εταιριών. Τα γραφεία 

αντιπροσωπείας που είναι εγγεγραµµένα σύµφωνα µε το Νόµο περί Ξένων 

Επενδύσεων µπορούν να διεξάγουν µόνο τις δραστηριότητες εκείνες που δεν 

θεωρούνται ως «εµπορικές δραστηριότητες», όπως βοηθητικές δραστηριότητες προς 

τα κεντρικά γραφεία. 

 

Καθορισµός εισοδήµατος 
 

Το εισόδηµα καθορίζεται µε βάση το λογαριασµό κερδών και ζηµιών του 

φορολογουµένου.  

 

Αποτίµηση στοιχείων: Για την αποτίµηση των στοιχείων µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µία από τις µεθόδους FIFO, LIFO, µέσου σταθµικού κόστους. 

Τα στοιχεία της απογραφής στο τέλος του έτους υπολογίζονται µε βάση τη 

χαµηλότερη αγοραία ή λογιστική τιµή κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του 

ισολογισµού.  

 

Κεφαλαιακά κέρδη: Τα κεφαλαιακά κέρδη συµπεριλαµβάνονται στο εισόδηµα 

εταιριών και φορολογούνται µε τον πλήρη φορολογικό συντελεστή που επιβαρύνει τις 

εταιρίες. Τα κέρδη και οι ζηµιές σε συνάλλαγµα πρέπει να αναφέρονται στον 

ισολογισµό και να περιλαµβάνονται στον υπολογισµό του φορολογητέου κέρδους. 

 

Μερίσµατα: Τα µερίσµατα που λαµβάνονται από τοπικές εταιρίες και από ορισµένα 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα, όπως αυτά καθορίζονται στο Νόµο περί Φορολόγησης 

Εταιρειών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 

 

Τα µερίσµατα που πληρώνονται από τοπικές εταιρίες σε βουλγαρικά φυσικά 

πρόσωπα και σε ορισµένα φιλανθρωπικά ιδρύµατα φορολογούνται µε συντελεστή 

15%.  
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Τα µερίσµατα που διανέµονται από βουλγαρικές εταιρίες σε ξένους µετόχους 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ύψους 15%. 

 
Εισόδηµα εξωτερικού: Το εισόδηµα που αποκτάται στο εξωτερικό από βουλγαρικές 

εταιρίες και υποκαταστήµατα ξένων εταιριών συµπεριλαµβάνεται στη φορολογική 

βάση. Οι εγχώριες εταιρίες απολαµβάνουν έκπτωση από το φόρο για το εισόδηµά 

τους που φορολογείται στο εξωτερικό.  

 

Σε περιπτώσεις που η Βουλγαρία έχει υπογράψει συνθήκες αποφυγής διπλής 

φορολόγησης µε το κράτος από το οποίο προέρχεται το εισόδηµα, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της Συνθήκης. Το αδιανέµητο εισόδηµα ξένων θυγατρικών Βουλγαρικής 

εταιρείας δεν φορολογείται. 

 

Εκπίπτουσες δαπάνες 
 
Οι παρακάτω δαπάνες εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς:  

• Οι αµοιβές µελών διοικητικών συµβουλίων.  

• Τµήµα των δωρεών σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα της Βουλγαρίας 

• ∆απάνες προώθησης και διαφήµισης 

• Εισφορές των εργοδοτών για εθελοντική ιατρική και κοινωνική ασφάλιση των 

υπαλλήλων τους, εάν οι εισφορές δεν υπερβαίνουν τα 30 λέβα µηνιαίως ανά 

εργαζόµενο. Οι δαπάνες αυτές δεν θεωρούνται κοινωνικές δαπάνες και δεν 

υπόκεινται στο φόρο ύψους 20% που επιβάλλεται στις κοινωνικές δαπάνες. 

 
Αποσβέσεις: Η απόσβεση υπολογίζεται µε τις µεθόδους σταθερής, προοδευτικής ή 

φθίνουσας απόσβεσης. Οι λογιστικοί κανονισµοί επιτρέπουν στις βουλγαρικές 

εταιρείες να πραγµατοποιούν απόσβεση για κάθε υλικό ή άυλο µακροπρόθεσµο 

στοιχείο στη βάση της µεθόδου που έχει επιλεχθεί από την εταιρία. Ωστόσο, για 

φορολογικούς σκοπούς εφαρµόζονται οι µέθοδοι σταθερής και φθίνουσας 

απόσβεσης για ορισµένα στοιχεία που προβλέπονται από το νόµο. Στην περίπτωση 

που οι αποσβέσεις του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας 

υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο φορολογικά όριο, η διαφορά προστίθεται στη 

φορολογική βάση 
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Καθαρές λειτουργικές ζηµιές: Ο φορολογούµενος έχει το δικαίωµα να µεταφέρει τις 

ζηµιές για τα επόµενα πέντε χρόνια. Η µεταφορά ζηµιών από το εξωτερικό υπόκειται 

σε περιορισµούς, ενώ η µεταφορά ζηµιών σε προηγούµενες χρήσεις δεν επιτρέπεται.  

 

Οµαδική φορολογία: ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία για οµαδική φορολογία. 

Όλες οι εταιρείες φορολογούνται µε βάση τους προσωπικούς ισολογισµούς κερδών 

και ζηµιών.  

 

Φορολογικές απαλλαγές 
 

Οι νέες τροποποιήσεις του Νόµου περί Φορολόγησης Εταιρειών και του Νόµου περί 

Ξένων Επενδύσεων δεν παρέχουν ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα προς τις ξένες 

επενδύσεις. Οι ξένοι εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στην προσπάθεια 

εναρµόνισης της βουλγαρικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή, τονίζουν ότι η 

Βουλγαρία πρέπει να θεσπίσει κίνητρα τα οποία θα ενισχύσουν την προσέλκυση 

ξένων κεφαλαίων στη χώρα, καθώς τα υπάρχοντα κίνητρα δεν καλύπτουν τη βασική 

ανάγκη των επενδυτών για πολιτική και νοµισµατική ασφάλεια. Επιπλέον, οι 

κανονισµοί που αφορούν στα νέα φορολογικά κίνητρα που θεσπίστηκαν δεν είναι 

σαφείς, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν πολλές δυσκολίες στην εφαρµογή τους.  

 

Φορολογικά κίνητρα σε υποανάπτυκτες περιοχές 

Οι εταιρείες που επενδύουν σε περιοχές µε υψηλό δείκτη ανεργίας (οι περιοχές αυτές 

καθορίζονται ετησίως και περιλαµβάνονται µε τη µορφή παραρτήµατος στο Νόµο 

Φορολογίας του Εισοδήµατος Εταιρειών) υπόκεινται σε µείωση εταιρικού φόρου (όχι 

όµως και του δηµοτικού φόρου) , µε την προϋπόθεση ότι: 

• Η επένδυση αφορά την απόκτηση, ανακατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό των 

υλικών πάγιων στοιχείων µιας επιχείρησης όπως κτίρια, εξοπλισµό, ηλεκτρικούς 

σταθµούς και τηλεπικοινωνιακούς κόµβους. 

• Τα κεφάλαια που επενδύονται πρέπει να προέρχονται από εισφορές των µετόχων 

για την απόκτηση νέων µετοχών της επιχείρησης που διενεργεί την επένδυση. 

 

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο εταιρικός φόρος µειώνεται κατά 10% 

του ποσού των µετοχικών εισφορών. 

 

Η µείωση από τις παραπάνω δραστηριότητες υπολογίζεται συνολικά και αν 

ξεπερνάει τον αναλογούντα φόρο για το συγκεκριµένο έτος µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί έως και τα επόµενα πέντε χρόνια. 
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Οι εταιρίες στις οποίες έχουν ήδη παραχωρηθεί φορολογικά κίνητρα (το 1998 η 

προϋπόθεση για τη χρήση των κινήτρων ήταν η αύξηση του µέσου αριθµού 

εργαζοµένων των εταιριών αυτών) µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τα 

παλαιότερα κίνητρα (τα οποία έχουν ανακληθεί) ή να επωφεληθούν των νέων 

κινήτρων εάν πληρούν τις προϋποθέσεις.  

 

Παρακρατούµενοι φόροι 
 

Ορισµένα είδη εισοδήµατος που προκύπτουν στη Βουλγαρία και µεταβιβάζονται σε 

ξένες εταιρίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ύψους 15%, µε την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν αποκτηθεί µέσω µόνιµης εγκατάστασης στη χώρα. Τα είδη εισοδήµατος 

που υπόκεινται σε παρακράτηση, έτσι όπως καθορίζονται από το Νόµο Φορολογίας 

του Εισοδήµατος Εταιριών είναι: 

 

• Μερίσµατα και έσοδα από ρευστοποιήσεις 

• Τόκοι, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προέρχονται από συµφωνίες µίσθωσης 

• ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

• Αµοιβές τεχνικών υπηρεσιών. 

• Ενοίκια. 

• Αµοιβές για leasing, factoring, franchising. 

• Κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από πώληση ακίνητης περιουσίας, 

συµµετοχές σε Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, χρεόγραφα και 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

 

Φορολογικές δηλώσεις 
 

Το ετήσιο κέρδος πρέπει να δηλώνεται το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου του 

επόµενου έτους. Ο ετήσιος ισολογισµός και οι ετήσιοι λογαριασµοί κερδών και 

ζηµιών των εταιριών µε ξένη συµµετοχή, καθώς και ορισµένων εγχώριων εταιριών 

που πληρούν ορισµένα κριτήρια (αριθµός εργαζοµένων, νοµική µορφή κτλ) 

πιστοποιούνται από εξουσιοδοτηµένο λογιστή (µέλος του σώµατος λογιστών) και 

υποβάλλονται στην εφορία του τόπου εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, µαζί µε 

τη φορολογική δήλωση. 

 

Καταβολή του φόρου 
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Για το 1999, οι προπληρωµές του εταιρικού και δηµοτικού φόρου από τις εταιρίες, οι 

οποίες εµφάνισαν φορολογητέα κέρδη στο τέλος του 1998, καταβάλλονται µηνιαίως 

ως εξής: 

- Για τους τρεις πρώτους µήνες του έτους – στη βάση του 1/12 του φορολογητέου 

εισοδήµατος για το 1997, και 

- Για τους υπόλοιπους εννέα µήνες – στη βάση του 1/12 του φορολογητέου 

κέρδους για το 1998. 

 

Οι εταιρείες που πραγµατοποίησαν ζηµίες κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και οι 

εταιρείες που ιδρύθηκαν το 1999 θα καταβάλλουν τριµηνιαίες προπληρωµές φόρου 

επί του φορολογητέου κέρδους τους µε συντελεστή 20%. 

 

Οι µηνιαίες προπληρωµές φόρου θα πραγµατοποιούνται το αργότερο µέχρι την 15η 

ηµέρα του τρέχοντος µηνός. Η προθεσµία για τις προπληρωµές σε τριµηνιαία βάση 

είναι η 15η ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο. Για το τελευταίο τρίµηνο του 

έτους δεν καταβάλλονται προπληρωµές. 

 

Η διαφορά µεταξύ του ετήσιου φόρου που δηλώνεται στη φορολογική δήλωση και 

της προπληρωµής του φόρου για το ίδιο έτος πρέπει να καταβληθεί µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 

 

Ο παρακρατούµενος φόρος για τα µερίσµατα και τα liquidation quotas καταβάλλεται 

µέχρι το τέλος του µήνα που ακολουθεί το µήνα κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η 

ρευστοποίηση ή η διανοµή των µερισµάτων. 

 

Ο παρακρατούµενος φόρος για τα υπόλοιπα είδη εισοδήµατος (πνευµατικά 

δικαιώµατα κτλ.) πρέπει να καταβάλλεται µέχρι την 15η ηµέρα του µήνα που 

ακολουθεί το µήνα στον οποίο πραγµατοποιήθηκε η πληρωµή. 

 

Μετά την καταβολή των παρακρατούµενων φόρων ο φορολογούµενος πρέπει να τη 

δηλώσει στο αρµόδιο φορολογικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια εκδίδει 

πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης στο αλλοδαπό πρόσωπο για το εισόδηµα 

που έχει φορολογηθεί. Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο για τον 

επαναπατρισµό του καθαρού εισοδήµατος. 
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ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Α. ΦΠΑ 
 

Ο νέος νόµος περί ΦΠΑ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1999. Οι τροποποιήσεις 

που εισήχθηκαν είχαν ως στόχο την εναρµόνιση του νόµου µε τις διατάξεις της Έκτης 

Κοινοτικής Οδηγίας περί ΦΠΑ. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανεπαρκής 

ικανότητα της φορολογικής διοίκησης οδήγησε στην υιοθέτηση ορισµένων διατάξεων 

η εφαρµογή των οποίων συναντά πρακτικά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα οι διατάξεις 

αυτές να απέχουν πολύ από τις αντίστοιχες της Έκτης Οδηγίας.   

 

Φορολογική διοίκηση 
 

Ο ΦΠΑ διοικείται από το Υπουργείο Οικονοµικών και τις Τελωνειακές Αρχές. Οι 

επιστροφές ΦΠΑ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη άλλων φορολογικών 

υποχρεώσεων, κατόπιν συµφωνίας µε τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 

 

Εγγραφή 
 

Οποιοδήποτε πρόσωπο (νοµικό ή φυσικό, ηµεδαπό ή αλλοδαπό), που έχει 

φορολογήσιµο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 75.000 λέβα, κατά τη διάρκεια των 

προηγούµενων 12 µηνών, υποχρεούται να υποβάλει ΦΠΑ σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις στο νέο νόµο αφορούν στην εγγραφή αλλοδαπών 

προσώπων που διεξάγουν φορολογητέες προµήθειες στη Βουλγαρία. Σύµφωνα µε 

το Νόµο, τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή για ΦΠΑ, 

ανεξάρτητα από: 

- Αν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στη Βουλγαρία 

- Αν οι δραστηριότητές τους διεξάγονται µέσω γραφείου στη Βουλγαρία. 

 

Εθελοντική καταχώρηση θεωρείται πιθανή για πρόσωπα των οποίων ο 

φορολογητέος κύκλος εργασιών είναι µικρότερος από 75.000 λέβα και ταυτόχρονα 

εκτελούν µη απαλλαγµένες εξαγωγικές προµήθειες που συγκεντρώνουν κύκλο 

εργασιών πάνω από 50.000 λέβα. 
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Η οµαδική ή τµηµατική εγγραφή δεν επιτρέπεται. Κατά συνέπεια, µία οµάδα 

εταιρειών ή η θυγατρική εταιρείας και η µητρική της δεν µπορούν να εγγραφούν ως 

µία οικονοµική µονάδα για σκοπούς ΦΠΑ. 

 

Ο νόµος προβλέπει ορισµένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγγραφή για ΦΠΑ είναι 

προαιρετική: 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία µία τοπική εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 

υποχρεωτική εγγραφή, µπορεί να εγγραφεί εάν το καταβεβληµένο µετοχικό της 

κεφάλαιο είναι τουλάχιστον το ισοδύναµο σε λέβα του ενός εκατ. δολ. ΗΠΑ. Η 

εταιρεία αυτή µπορεί να διατηρήσει την εγγραφή της για περίοδο τριών ετών από την 

ηµεροµηνία εγγραφής. Μετά την έλευση της περιόδου αυτής η εταιρεία ακυρώνει την 

εγγραφή της, εκτός εάν πληροί τις προϋποθέσεις για υποχρεωτική ή προαιρετική 

εγγραφή µε βάση τις εξαγωγές της. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2000 οποιοδήποτε πρόσωπο δεν υπόκειται σε υποχρεωτική 

εγγραφή ΦΠΑ µπορεί να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ όταν η αξία των βασικών 

κεφαλαίων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των 12 προηγούµενων µηνών 

ξεπερνάει τα 150.000 λέβα. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να διατηρήσει την εγγραφή 

του για 12 µήνες. 

 

Φορολογικές δηλώσεις 
 

Οι φορολογούµενοι πρέπει να συµπληρώνουν µηνιαίες και ετήσιες φορολογικές 

δηλώσεις. Η φορολογική δήλωση πρέπει να υποβληθεί σε διάστηµα 14 ηµερών από 

το τέλος κάθε φορολογικής περιόδου. Τα πρόσωπα που παρέχουν τόσο 

φορολογητέες όσο και απαλλαγµένες προµήθειες υποχρεούνται να υποβάλλουν 

ετήσιες φορολογικές δηλώσεις. 

 

Η απόδοση ΦΠΑ, καθώς και οι επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος, µπορούν να γίνουν 

µόνο σε λέβα, και σε διάστηµα 14 ηµερών από το τέλος της φορολογικής περιόδου. 

 

Επιστροφή ΦΠΑ 
 

Η επιστροφή ΦΠΑ καθορίζεται ανάλογα µε το ύψος της οφειλής, καθώς επίσης και 

ανάλογα µε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις προς το κράτος. Η αντιστάθµιση 

πραγµατοποιείται σε διάστηµα 6 µηνών από την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η 
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επιστροφή. Στην περίπτωση που µετά το διάστηµα αυτό εκκρεµεί ακόµη επιστροφή 

ΦΠΑ, η επιστροφή πρέπει να αποδοθεί µέσα σε 45 ηµέρες. 

 

Οι εξαγωγείς δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ σε διάστηµα 45 ηµερών, εάν δεν έχουν 

εκκρεµείς υποχρεώσεις προς το κράτος. Τα πρόσωπα των οποίων ο κύκλος 

εργασιών από τις εξαγωγικές προµήθειες υπερβαίνει το 30% της αξίας των 

συνολικών προµηθειών τους, θεωρούνται επίσης ως εξαγωγείς, σύµφωνα µε το νέο 

νόµο. 

 

Φορολογική βάση 
 

Η φορολογική βάση για τους εγχώριους προµηθευτές περιλαµβάνει την τιµή (χωρίς 

ΦΠΑ) που αναγράφεται στο τιµολόγιο του πελάτη, καθώς και όλους τους υπόλοιπους 

φόρους και τέλη, συµπεριλαµβανοµένων των τελωνειακών δασµών, επιδοτήσεων και 

χρηµατοδοτήσεων που σχετίζονται µε τη συναλλαγή. Η φορολογική βάση 

περιλαµβάνει επίσης τις δαπάνες µεταφοράς, συσκευασίας καθώς και άλλες δαπάνες 

που σχετίζονται µε την προµήθεια, µε την προϋπόθεση ότι επιβαρύνουν τον πελάτη. 

 

Η φορολογική βάση για συναλλαγές µεταξύ σχετιζοµένων προσώπων είναι 

τουλάχιστον η αγοραία αξία των αγαθών ή υπηρεσιών. 

Ο ΦΠΑ επιβαρύνει επίσης τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον 

εργοδότη (εάν είναι εγγεγραµµένος) στους εργαζοµένους (απολαβές σε είδος). 

 

Οι διατάξεις που αφορούν στην πώληση αγαθών µε ζηµία τροποποιήθηκε ως 

ακολούθως: 

 

Η επιστροφή ΦΠΑ που οφείλεται στον προµηθευτή δεν υπόκειται σε 

αναπροσαρµογή. Αντίθετα, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χρεώνει ΦΠΑ 

στον πελάτη σε ποσό όχι χαµηλότερο από την αξία απόκτησης των αγαθών, ή το 

κόστος τους αντίστοιχα εάν τα αγαθά κατασκευάζονται από τον προµηθευτή. 

Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρµόζεται σε πωλήσεις υλικών πάγιων στοιχείων. 

Οι γενικοί κανονισµοί επιβολής ΦΠΑ δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις στις οποίες η 

πώληση µε ζηµία οφείλεται σε αντικειµενικές συνθήκες της αγοράς. 

 

Η φορολογική βάση για εισαγωγές περιλαµβάνει την τελωνειακή αξία, τους 

τελωνειακούς δασµούς και τους φόρους κατανάλωσης (εάν υπάρχουν) που 

επιβάλλονται επί των εισαγοµένων αγαθών. 
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Τόπος παράδοσης 
 

Η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει τους κανονισµούς της ΕΕ σχετικά µε τον τόπο 

παράδοσης των αγαθών και υπηρεσιών. 

 

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 

τελωνειακών διαδικασιών. 

⇒ Προµήθειες που απαλλάσσονται λόγω του αντικειµένου τους όπως: 

- µεταφορά ιδιοκτησίας και κατοχύρωση περιορισµένων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

γης 

- χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

- ασφαλιστικές υπηρεσίες 

- ενοικίαση κτιρίων και τµηµάτων τους µε την προϋπόθεση ότι ενοικιάζονται για 

σκοπούς κατοικίας. 

- µεταβίβαση της ιδιοκτησίας µιας εταιρείας κατά τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης 

- παροχή νοµικών συµβουλών από  εξουσιοδοτηµένους νοµικούς 

- δωρεές προς όφελος φιλανθρωπικών οργανώσεων 

- συνεισφορά σε είδος στο κεφάλαιο µιας εταιρείας ή συνεισφορά ως µέλος σε 

συνεταιρισµό. 

- υπηρεσίες επεξεργασίας αγροτικών εκτάσεων που παρέχονται από 

συνεταιρισµούς µέσω δικού  τους εξοπλισµού, µε την προϋπόθεση ότι η γη 

ανήκει στα µέλη του συνεταιρισµού. 

- προµήθεια δηµητριακών ως ενοίκιο σε είδος για χρήση γης κ. ά. 

 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
 

Σύµφωνα µε το νόµο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠΑ µε 

µηδενικό συντελεστή. 

Οι εξαγωγικές προµήθειες σε τελωνειακές αποθήκες δεν θεωρούνται ως εξαγωγές. 

Η διεθνής µεταφορά ορίζεται ως η µεταφορά µεταξύ δύο σηµείων στο εξωτερικό, 

ανεξάρτητα εάν τµήµα της µεταφοράς διέρχεται από τη Βουλγαρία. Η µεταφορά 
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µεταξύ των ζωνών ελευθέρου εµπορίου και των ζωνών ελεύθερης αποθήκευσης 

στην επικράτεια της Βουλγαρίας θεωρείται διεθνής µεταφορά.  

Η επεξεργασία των εισαγοµένων αγαθών τα οποία επανεξάγονται, φορολογείται 

επίσης µε µηδενικό συντελεστή. 

  

Μερικές εξαιρέσεις 
 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο διενεργεί τόσο φορολογητέες 

(συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών µε µηδενικό συντελεστή) όσο και 

απαλλασσόµενες προµήθειες, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανονισµοί: 

⇒ Ο ΦΠΑ εισροών που επιβάλλεται στις φορολογητέες προµήθειες είναι πλήρως 

ανακτήσιµος. 

⇒ Ο ΦΠΑ εισροών που επιβαρύνει τις απαλλασσόµενες προµήθειες δεν είναι 

ανακτήσιµος. 

⇒ Ο ΦΠΑ εισροών που επιβαρύνει φορολογητέες και απαλλασσόµενες προµήθειες 

µπορεί να ανακτηθεί µερικώς. Το ποσό του ανακτηµένου ΦΠΑ εισαγωγών 

υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό των φορολογητέων προµηθειών έναντι των 

απαλλασσόµενων προµηθειών. 

 

Φορολογικοί συντελεστές 
 
Οι φορολογικοί συντελεστές που επιβάλλονται στις φορολογητέες προµήθειες είναι 

δύο ειδών: 

• 20% - εφαρµόζεται σε φορολογητέες προµήθειες, συµπεριλαµβανοµένης της 

εισαγωγής αγαθών και υπηρεσιών. 

• 0% - εφαρµόζεται σε εισαγωγές και προµήθειες πολύτιµων µετάλλων στην Εθνική 

Τράπεζα της Βουλγαρίας. 

 

Μη ανακτήσιµος ΦΠΑ εισροών 
 

Ο ΦΠΑ εισροών δεν µπορεί να ανακτηθεί για αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες: 

- Χρησιµοποιούνται για σκοπούς προώθησης 

- Σχετίζονται µε τη χρήση αυτοκινήτων. 

- Χρησιµοποιούνται για απαλλασσόµενες συναλλαγές. 

 

Επιστροφή ΦΠΑ σε µη εγγεγραµµένα πρόσωπα 
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Ο ΦΠΑ δεν επιστρέφεται σε µη εγγεγραµµένα πρόσωπα. Ωστόσο, µε το νέο νόµο 

εισήχθησαν ορισµένες δυνατότητες επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάλλεται στην 

απόκτηση στοιχείων κατά την περίοδο στην οποία ο φορολογούµενος δεν έχει 

εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ, ή µετά την ανάκληση της προηγούµενης εγγραφής του. 

Για την ανάκτηση ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Ο φορολογούµενος εγγράφεται για σκοπούς ΦΠΑ 

- Τα στοιχεία αποκτώνται από τον φορολογούµενο κατά την ηµεροµηνία εγγραφής 

- Έχουν υποβληθεί τα απαιτούµενα έγγραφα. 

 

Αντιστροφή επιβάρυνσης 
 
Στην περίπτωση εισαγωγής υπηρεσιών, ο ΦΠΑ ύψους 20% χρεώνεται και 

καταβάλλεται από τον αποδέκτη εάν πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

- Ο αποδέκτης είναι εγγεγραµµένος για σκοπούς ΦΠΑ 

- Ο προµηθευτής δεν έχει εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ 

- Οι υπηρεσίες αναφέρονται σε απαλλασσόµενες προµήθειες. 

- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν εφαρµόζεται αντιστροφή επιβάρυνσης 

στην εισαγωγή υπηρεσιών. 

 

 

 

Β. ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Την 1η Ιανουαρίου 1999 εισήχθησαν τροποποιήσεις στον Νόµο περί Φόρων 

Κατανάλωσης του 1994.  

Από το φόρο κατανάλωσης απαλλάσσονται τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες: 

• Αγαθά που εξάγονται 

• Αγαθά και υπηρεσίες που υπόκεινται σε συναλλαγές που διεξάγονται στις ζώνες 

ελευθέρου εµπορίου και ελεύθερης αποθήκευσης και σε outlets εξουσιοδοτηµένα 

να διεξάγουν εµπορικές συναλλαγές σε σκληρό νόµισµα. 

• Αγαθά και υπηρεσίες για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί φόρος κατανάλωσης. 

• ∆ιεθνής αλληλογραφία. 

• Λοταρίες  
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• 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 / τελωνειακής 

αξίας σε λέβα, ή ως συνδυασµός µεταξύ των δύο αυτών µεθόδων.  

 

Γ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ5 
 

Την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ ο νέος Τελωνειακός Κώδικας της Βουλγαρίας. Σε 

γενικές γραµµές, τα αγαθά που εισάγονται στη χώρα υπόκεινται σε τελωνειακό 

δασµό που αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της τελωνειακής αξίας, και σε ΦΠΑ ύψους 

20% της τελωνειακής αξίας + του τελωνειακού δασµού. 

 

Οι συντελεστές δασµών για ορισµένα προϊόντα µειώθηκαν σηµαντικά το 1999, 

ύστερα από την υπογραφή Συµφωνιών Ελευθέρου Εµπορίου µεταξύ της Βουλγαρίας 

και της ΕΕ, της Τουρκίας, των χωρών CEFTA και EFTA. 

 

 

                                                           
5 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το τελωνειακό και δασµολογικό καθεστώς της Βουλγαρίας, 
περιέχονται στο κεφάλαιο Εξωτερικό Εµπόριο. 
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11. ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2000 -2001 

 
 

• Security 2000 – 7η ∆ιεθνής Έκθεση για την Ασφάλεια και Προστασία (22-26 

Φεβρουαρίου 2000). 

Πληροφορίες: International Specialized Exhibitions Bureau 

Τηλ: (+359 2) 892240, 897240, 9872631 ext. 145 – 148 

Tηλ / Φαξ (+359 2) 9816626   

 

• Intertex 2000 – 3η ∆ιεθνής Έκθεση Υφάσµατος, Ενδύµατος και Αξεσουάρ.(4-9 

Απριλίου 2000 / 27 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2001). 

Πληροφορίες: International Specialized Exhibitions Bureau 

• Furniture ‘2000 – 6η ∆ιεθνής Έκθεση Επίπλου (8-13 Φεβρουαρίου, 2000 / 13 

Φεβρουαρίου 2001).  

Πληροφορίες: International Specialized Exhibitions Bureau 

 

• VINARIA – ∆ιεθνής Έκθεση Παραγωγής Κρασιού (9 – 13 Φεβρουαρίου, 2000). 

 

• AGRA – ∆ιεθνής Έκθεση Γεωργίας (7 – 13 Μαρτίου, 2000). 

 

• ∆ιεθνής Έκθεση καταναλωτικών αγαθών, µηχανών και τεχνολογίας για την 
παραγωγή τους (8 – 13 Μαΐου, 2000). 

 

• Expo Music – 5η ∆ιεθνής Έκθεση Μουσικών Ειδών (31 Μαίου – 4 Ιουνίου 2000 / 

30 Μαίου – 3 Ιουνίου 2001). 

 

• ∆ιεθνής Τεχνική Έκθεση (25 – 30 Σεπτεµβρίου, 2000). 

 

• MEDICUS, DENTO, GALENIA (24 – 27 Οκτωβρίου 2000) 

 
• MADE IN BULGARIA – Εµπορική Έκθεση (20-28 Νοεµβρίου 2000) 
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12. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 
 

  
Aυστρία 
Sofia, 4 Shipka St. 
Phone : 981-1721, 980-3572 
Commercial Department 
3, Khan Krum St. 
Phone : 980-4480; Fax : 521-081 

Γαλλία  
Sofia, 29 Oborishte  St. 
Phone : 946-0380, 946-0390, 946-
1579 
Fax : 946-1558 

  
Aλβανία 
Sofia, 10 Krakra St. 
Phone : 441-110, 443-381; Fax: 943-3069 
Internet : http:/tirana.al/minjash 

Γερµανία 
Sofia, 25 F.J. Curie St. 
Phone : 963-4518, 650-451 
Fax : 963-1658, 650-275 

  
Bέλγιο 
Sofia, 1 Velchova Zavera Sq. 
Phone : 963-3662, 963-3622 
Fax : 963-3638 

Μεγάλη Βρετανία 
Sofia, 38 Vasil Levski  Blvd. 
Phone : 980-1220 
Fax : 980-1229, 981-7753 

  
Κίνα 
Sofia,  7 Henry Barbus St. 
Phone : 973-3873, 973-3851, 722-127 
Fax : 971-1081 

Ελλάδα 
Sofia, 33 San Stefano St. 
Phone : 946-1027, 946-1030, 943-
3453 
Fax : 946-1249, 466-020 
 

  
Κύπρος 
Sofia, Uri Gagarin St., bl. 154A 
Phone : 971-2241, 701-077 
Fax : 739-795 

Ουγγαρία 
Sofia, 57  September 6th St. 
Phone : 963-0460, 963-4470 
Fax : 662-414 

  
∆ηµοκρατία της Τσεχίας 
Sofia, 9 Yanko Sakazov Blvd. 
Phone : 946-1111, 946-1110 
Fax : 946-1800 

Iσραήλ 
Sofia, 1 Bulgaria Blvd, NDK, fl.7 
Phone : 951-5044, 951-5046, 543-201 
Fax : 521-101 

  
∆ανία 
Sofia, 10 Tsar Osvoboditel Blvd. 
Phone : 980-0830, 980-2240, 880-455 
Fax : 980-0831 

Ιταλία 
Sofia, 2 Shipka St. 
Phone : 980-7747, 980-6950 
Fax : 980-3717, 657-238 

  
Φινλανδία 
Sofia, 57 Simeonovsko Shosse, Residence 
3 
Phone : 962-5870, 962-5871,  
Fax : 962-5170 
 

Ιαπωνία 
Sofia, 14 Luljakova Gradina St. 
Phone : 723-984 
Fax : 492-1096 
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Ολλανδία 
Sofia, 38 Galitchitza St. 
Phone : 962-5782, 962-5785, 962-5790; 
Fax : 962-5988 

Ουκρανία 
Sofia, 53 Simeonovsko Shosse Blvd. 
Residence 11A 
Phone/Fax: 683-064,683-243, 686-041 

  
Πορτογαλία 
Sofia, 6 Ivatz Voyvoda St. 
Phone : 943-3667, 943-3670, 468-683; 
Fax : 943-3683, 444-742 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
Sofia, 1 Saborna St. 
Phone : 980-5241, 980-5242 
Fax : 981-8977, 963-0086 

  
Ρουµανία 
Sofia, 4 Sitnyakovo St. 
Phone : 971-2858, 973-3081; 
Fax : 971-3619 

Γιουγκοσλαβία 
Sofia, 3 Veliko Tarnovo St. 
Phone : 946-1633, 946-1635,  
             943-3457 
Fax : 946-1059 

  
Tουρκία 
Sofia, 80 Vasil Levski Blvd. 
Phone/Fax : 980-2270, 871-464, 872-984 

Ρωσία 
Sofia, 28 Dragan Tsankov  Blvd. 
Phone : 963-0912, 963-1278, 963-
1314; 
Fax : 963-4103 

  
Ισπανία 
Sofia, 27 Cheynovo St. 
Phone : 9433034, 943-3032, 943-3620; 
Fax : 946-1201 

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη 
Σόφια 
19, Οborishte St. 
Phone: 9461-562, 9461-563 
Fax: 464-280 

  
Νότιος Αφρική 
Sofia, 3 Vasil Aprilov St. 
Phone : 442-916, 441-681, 442-219 
Fax : 443-461, 943-3516 

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη 
Φιλιππούπολη 
10, Preslav St. 
Phone: 032- 632003 
Fax: 032- 668818 

  
Σουηδία 
Sofia, 4 Alfred Nobel St. 
Phone : 720-420, 722-249, 723-871 
Fax : 705-531 

 

  
Ελβετία 
Sofia, 33 Shipka St. 
Phone : 946-0197, 943-3068 
Fax : 946-1186 
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
  

Τhe Government of Bulgaria 
1,  Dondukov Blvd. 
Phone :  85-01 
Fax: 981-8170  

The Presidency of Bulgaria 
2, Dondukov Blvd. 
Phone : 83-839 
Fax:  980-4484 
E-mail: president@president.bg 

  
National Assembly / Parliament / 
Narodno Sabranie Sq. 
Phone : 85-01 

Ministry of Transport 
9, Vasil Levski St. 
Phone :  882 ,  Fax : 873-916 
PD : 873-406 

  
Ministry of Industry 
8, Slavyanska St. 
Phone :  870, Fax: 872-190 
Internet: www.online.bg/minnd 
Chief of  Privatization 
Department [PD] 
Phone : 879-409 

Ministry of Agriculture & Food 
Processing Industry 
55, Hristo Botev  Blvd. 
Phone : 85-39  
Fax: 981-7955 
PD : 87-72-42 

  
Ministry of Trade & Tourism 
12, Alex. Battenberg St. 
Phone : 88-201 
Fax :  803-968 
PD : 880 – 645 

Ministry of Construction & 
Regional Development 
17-19, Kiril & Methodii St. 
Phone :  83-841, 872-512 
Fax: 872-517 
PD : 871-096 

  
Ministry of Culture 
17, Al. Stamboliiski  Blvd. 
Phone : 86-111 
Fax : 877-339 
PD : ext. 347 

Ministry of Foreign Affairs 
2, Al. Zhendov St. 
Phone : 71-431 
Fax :  703-483 
E-mail mfabg@mb.bia-bg.com 

 
Ministry of Finance 
102, Rakovski St. 
Phone : 869-222, 86-91 
Fax: 980-6863 
Head of Monetary Control Division 
Phone : 869-477 

The Foreign Investment Agency 
3, Sveta Sofia St. 
Phone : 980-0918 
Fax: 980-1320 
E-mail:fia@bfia.org 
Internet: www.bfia.org 

  
Ministry of Interior 
29, September 6th St. 
Phone : 880-131     
Fax : 824-047 

The Privatisation Agency 
29, Aksakov St. 
Phone : 86-121, 980-8275, 861-3241 
Fax :  872-881, 981-1307 
E-mail : bgpriv@mbox. Digsys.bg 
Internet:www.privatisation.online.bg 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
∆Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. 

 

 104 

 
  
Ministry of Defence 
3, Vasil Levski St. 
Phone : 546-001 
Fax : 873-626 

Centre for Mass Privalization 
31, Aksakov St. 
Phone  operator :  91-959 

  
Ministry of Justice & Legal Euro- 
Integration 
17, Alex. Stambolijski Blvd. 
Phone : 86-01  
Fax : 987-4058 

Agency for Economic Coordination 
& Development 
1, Vasil Levski St. 
Phone : 543-386 
Fax : 466-110 

  
Ministry of Labor & Social 
Welfare 
2, Triaditsa St. 
Phone : 86-01 
Fax: 800-609 
E-mail pmu-mlsw@bg400.bg 

 
Visa & Passport Department 
Ministry of Interior 
48, Maria Louisa Blvd. 
Phone : 880-977 

  
Ministry of Health Care 
5, Sveta Nedelia Sq. 
Phone : 86-31 
Fax : 874-395 

Committee of Tourism 
1, Sveta Nedelia Sq. 
Phone : 84-131, 881-986 
Fax : 833-976, 882-066 
PD : 877-539 

  
Ministry of Energy & Energy 
Resources 
8, Triaditsa St. 
Phone : 86-191, 54-909 
Fax: 872-550 

Committee for Post &  
Telecommunications 
6, Gurko St. 
Phone:949-2314, 889-322, 
Fax::981-8770, 980-2580 

  
Commission for the Protection of 
Competition 
69, Shipchenski Prohod Blvd. 
Phone : 704-512 
Fax : 718-189 

Forest Committee 
17, Antim I St., fl. 3 & 4 
Phone : 875-141 
Fax : 873-235 

 
Agency for Bulgarians Abroad 
2, Dondukov Blvd. 
Phone : 800-955 
Fax : 819-177 

National Price Commission 
4A, Slaveikov Sq. 
Phone : 880-541 
Fax : 803-138 

  
Bulgarian Supreme Court 
2, Vitosha Blvd. 
Phone : 85-71 

Sofia Municipality 
33, Moskovska St. 
Phone :  85-21 
Fax : 870-968 

  
Sofia City Court 
2,  Vitosha Blvd. 
Phone : 875-712 

Sofia Regional Court 
6, Dragan Tsankov Blvd. 
Phone : 63-341 
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Bulgarian international Business 
Association 
36A, Patriarch Evtimij Blvd. 
Phone / Fax: 981-9169, 981-9564 
E-mail biba@mabikom.com 

 
National Statistic Institute 
2, Panayot Volov St. 
Phone: 443-119, 946-0807 
Fax: 946-0109, 443-395 
E-mail: Ahadjiiski@nsi.bg 

 
American Chamber of Commerce in 
Bulgaria 
19, Patriarch Evtimij Blvd 
Floor 5, Ap. 10 
Phone: 981-5950, 981-4340 
Fax: 980-4206 
E-mail: amcham@Ind.Internet-bg.bg 
 

 
 

Bulgaria Investment Forum 
86, Vitosha Blvd, Floor 2 
Phone: 951-5259, 951-5759 
Fax: 542-924 
E-mail: info@biforum.org 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚOI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOI ΦOΡEIΣ 

 
 
Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry (BCCI) 
42, Parchevich Str. 
Phone : 9872631, Fax : 9873209 
E-mail bcci@bis.bg 

 

  
Bulgarian Industrial 
Association  (BIA) 
16-20 Alabin St. 
Phone : 879-611; Fax: 872-604 

 

  
Sofia International Management 
Centre (SIMC) 
Bistritza Village 
Phone : 709-098 

 

  
Federation of Greek Entrepreneurs  
169 Evlogi Georgiev 
Phone / Fax : 951-5078 
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TΡΑΠΕΖΕΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ 

 
 
Bulgarian National Bank 
Sofia, 1 Al. Battenberg Sq. 
Phone operator : 8551 

United Bulgarian Bank 
Sofia, 70 Maria Louisa Blvd. 
Phone : 318-051, 318-192 
Fax : 334-108, 334-001 

  
Bulgarian Post Bank - Head office 
Sofia, 1 Bulgaria Sq. 
Phone : 659-106, 689-251 
Fax : 656-712, 510-948 
Branches in Bulgaria : 
9000 Varna, 1 Doctor Zamenhof St. 
Phone : 052/237-516 
4000 Plovdiv, 2A Antim I St. 
Phone : 032/223-498,  222-388 
Fax : 223-488 

 

  
Bulgarian Commercial  & 
Industrial Bank 
Sofia, 9 Iskar St. 
Phone : 86-121; Fax : 879-738 

 

  
Balkan Universal Bank 
Sofia, 34 Luben Karavelov St. 
Phone : 661-245, 659-282;  Fax : 653-124 

 

  
Bulbank 
Sofia, 7 Sveta Nedelia Sq. 
Phone : 8491, 871-786,  872-727 
Fax : 884-636,  885-370 
Branches in Bulgaria : 
Bourgas, 22, Alexandrovska St., 
Phone : 056/45-002, 43-004 
Fax : 056/40-036 
Plovdiv, 3 Patriarch Evtimii Blvd. 
Phone : 032/260-270, 264-420 
Fax : 032/268-106 
Branches abroad : 
Austria, 1010 Wien, 6 Operngasse, 
Phone : (*43-1) 513-3182 
Germany. 6000 Frankfurt/Main 1, 21 
Grosse Bockenheimer St. 
Phone : (49-69) 283-247 
UK, London EC3V-0DD, 1 Gracen- 
churc St.;  Phone : (4417-99) 626-1888 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

 
 
The World Bank / International 
Bank for Reconstruction & 
Development / 
36, Dragan Tsankov Blvd. IWTC 
Phone : 971-2808 

Γραφείο Αντιπροσωπείας της 
Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας 
Sofia, 37 Vitosha Blvd 
Phone: 874-689 
Fax: 809-292 

  
Xiosbank 
3, Vitosha Blvd. 
Phone :980-5654;  Fax : 808-679 

 

  
European Bank for Reconstruction 
& Development 
15-17, Moskovska St. 
Phone : 876-611, 876-612; Fax : 803-036 

 

  
Bulgarian-Russian Investment 
Bank 
11A, Saborna St. 
Phone : 860-7240, 860-7241 
Fax : 981-2526 

 

  
ING Bank 
7, Vasil Levski Blvd. 
Phone : 980-9303, 980-8063 
Fax : 981-4111, 980-8098 

 

  
Raiffeisenbank-Bulgaria 
14, Serdika St. 
Phone : 860-811, 980-5458, 860-933 
Fax : 860-812 

 

  
BNP – Dresdnerbank (Bulgaria) 
Sofia, 11 Narodno Sabranie Blvd. 
Phone : 981-4174, 879-007, 860-951 

 

  
Ionian Bank 
Sofia, 20 Al. Stamboliiski Blvd. 
Phone : 981-6959, 981-6554 
Fax : 981-7779 

 

  
National Bank of Greece 
5, Trianditsa St. 
Phone : 981-5010; 981-1372  
Fax : 980-6959 
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INVESTMENT  FUNDS 

 
 
 
Bulgarian-American Enterprise 
Fund 
Chicago : 
Phone : 312-629-2500;  Fax : 312-629-
2929 
E-mail : baefusa@aol.com 
1504 Sofia, 3 Shipka St. 
Phone : 430-036, 441-862;  Fax : 443-018 

 
Development Investment Fund 
17, Hristo Botev Blvd. 
Phone : 951-5256, 951-6669;   
Fax : 517-760 

  
Raiffeisen Investment (Bulgaria) 
11, Dimitar Hadjikotsev St. 
Phone : 963-2051, 963-3222 
Fax : 963-1617 

CARESBAC  Bulgaria 
45, Oborishte St. 
Phone : 441-987, 467-270;  Fax : 462-
042 

  
EuroMerchant Balkan Fund 
39, Vitosha Blvd. 
Phone : 980-8246, 980-1619 
Fax : 980-8245 
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ΤΕΛΩΝΕΙΑ 

 
 
Board of Customs Houses at the 
Ministry of Finance 
1000 Sofia, 1 Aksakov St. 
Phone : 869-528, 800402 
Fax : 884-909, 881-407;  Telex : 22-656 

 
Varna 
Phone : 052/225532 
 
Bourgas  
Phone : 056/42301 

  
The Sofia Customs House 
1202 Sofia, 84 Veslets St. 
Phone : 02/317-009, 335-152 

Sofia Airport 
Phone : 02/71201, 717051, 794180 
 

  
Gyoueshevo 
Phone : 078/27250 
 
Dobritch 
Phone : 058/27520 
 
Kalottina 
Phone : 02/881518 
 
Kulata 
Phone : 997425/536261 
 
Kyoustendil 
Phone : 073/29053 
 
Lom 
Phone : 0971/24102 
 

Vidin 
Phone : 094/22608 
 
Silistra 
Phone : 086/20005 
 
Svilengrad 
Phone : 0379/7447, 7557, 7071 
 
Svishtov 
Phone : 0631/24703 
 
Plovdiv  
Phone : 032/227313 
 
Ruse 
Phone : 082/222461; Telex: 62554 
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ΖΩΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 
 
8000 Bourgas 
Phone : 056/42047;  Fax : 056/45512 

 

  
3700  Vidin 
Phone : 094/22837 

 

  
4000 Plovdiv 
25, Veliko Tarnovo St. 
Phone : 032/223-462;  Fax : 032/322-503 

 

  
7000 Rouse 
P.O. Box 108, 5 Kniyagevska St. 
Phone : 082/72247; Fax : 082/70084 

 

  
6500 Svilengrad 
Phone : 0379/2673;  Fax : 0379/6479 
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ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ  

 
 
Sofia Airport 
1540 Sofia 
Phone  : 02/661-616, 792-187 
Fax : 709-217 

 

  
Bourgas Airport 
8000 Burgas 
Phone : 056/42-256, 688-078;   
Fax : 39-045 

 

  
Varna Airport 
9000 Varna 
Phone : 052/449-819, 440-758 
Fax : 446-100 

 

  
Provdiv Airport 
4000 Plovdiv, Vazrazhdane Blvd. 
Phone : 032/237-024, 236-570 
Fax : 226-613 
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 

 
 
Balkan Airlines 
is the Bulgarian national carrier 
The Sofia Airport 
Phone : 79321, 881-800 
Fax : 791-206, 791-306 
Head office : 12 Narodno Sabranie Sq. 
Phone / Fax : 684-148, 685-194, 689-361 

EI  AI 
Sofia, 50A Al. Stamboliiski Blvd. 
Phone / Fax : 815-299 
 

  
Aeroflot 
Sofia, 2 Tsar Osvoboditel Blvd. 
Phone / Fax : 980-0069 

KIM 
Sofia, 82A Vasil Levski Blvd. 
Phone / Fax : 894-919, 888-615 

  
Air Ukraine 
Sofia, 24 Al. Stamboliiski Blvd. 
Phone / Fax : 981-7830 

Lauda Air 
contact Lufthansa 
Phone / Fax : 980-4101, 980-4141 

  
Air Moldova 
Sofia, 5 Ioan Ekzarh St. 
Phone / Fax : 669-210 

LOT Polish Airlines 
Sofia, 27A Al. Stamboliiski Blvd. 
Phone / Fax : 874-562, 883-193,  
                      980-3293 

  
Air Algeria 
Sofia, 36A Al. Stamboliiski Blvd. 
Phone / Fax : 987-7325, 
987-2686, 988-1939 

Lufthansa 
Sofia, 9 Saborna St. 
Phone / Fax : 981-4101, 890-4141, 
882-310, 803-811 

  
Air France 
Sofia, 2 Saborna St. 
Phone / Fax : 981-7830, 981-6850 

Malev 
Sofia, 19 Patriarch Evtimii Blvd. 
Phone / Fax : 884-061 

  
AlItalia 
Sofia, 40 Graf Ignatiev St. 
Phone / Fax : 703-138 

Olympic Airways 
Sofia, 46 Al. Stamboliiski Blvd. 
Phone / Fax : 931-0871 

  
Austrian Airlines 
Sofia, 68 Maria Louisa Blvd. 
Phone / Fax : 327-057, 334-003, 327-061 

Swiss Air 
Sofia, 66 Maria Louisa Blvd. 
Phone/Fax:931-0871,328-181,335-
012              

  
British Airways 
Sofia, 56 Alabin St. 
Phone / Fax : 981-7000, 981-7001 

Syrian Airlines 
Sofia, 36 Al. Stamboliiski Blvd. 
Phone/Fax:981-2499,876-029,876-
657 
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Bulgarian Telecommunication 
Company 
8, Totleben Blvd. 
Phone : 870-143;  Fax : 875-885 

Turkish Airlines 
Sofia, 11A Saborna St. 
Phone / Fax : 874-220, 883-596 

  
Czech Airlines 
Sofia, 9 Saborna St. 
Phone / Fax : 885-558, 885-5668 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ 

 
 
Grand Hotel Varna***** 
Varna 
Phone : 052/861-419; Fax: 052/861-920 

Hotel Perelik*** 
Pamporovo 
Phone : 03021/236; Fax : 03021/263 

  
Interhotel -Novotel Plovdiv***** 
Plonvdiv, 2 Zlatiu Boyadzhiev St., 
Phone: 032/55892; Fax: 032/551-979 

 

  
Arbanasi Palace***** 
Veliko Tarnovo 
Phone : 062/30571, 21595, 33903 
Fax : 062/39859 

 

  
Imperial Hotel***** 
Riviera, Varna 
Phone: 052/855-591; Fax: 052/856-043 

 

  
Hotel Shoumen**** 
Shoumen, 2 Oborishte St. 
Phone : 054/59141; Fax: 054/58134 

 

  
Samokov Hotel**** 
Βorovetz 
Phone : 07218/441,442; Fax: 07218/309 

 

  
Interhotel Bulgaria**** 
Bourgas, 21 Alexandrovska St. 
Phone : 056/42820, 45336, 42610 
Fax : 056/47291 

 

  
Hotel Bulgaria**** 
Dobrich, 8 Svoboda Sq. 
Phone : 058/24035, 28222 
Fax : 058/25444 

 

  
Hotel Sandanski**** 
Sandanski 
Phone : 0746/2196, 3094 
Fax : 0746/5271 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 

 
 
Sheraton Sofia Hotel Balkan***** 
5, Sveta Nedelia Sq. 
Phone : 981-6541, 981-6549 
Fax : 980-6464 
Location in the absolute centre of 
Sofia, can’t be beat 
 
Hotel International Zografski***** 
100, James Baucher Bivd. 
Phone : 62-518, 621-186 
Fax : 681-225 
 
Castle Hotel Hrankov***** 
Dragalevtsi Village 
53, Krusheva Gradina St. 
Phone : 672-915, 672-995 
Fax : 962-5512 
 
Rodina**** 
8, Totleben Blvd. 
Phone : 51-631, 543-203 
Fax : 543-225 
 
Novotel Evropa**** 
131, Maria Louisa Blvd. 
Phone : 31-261, 327-151, 320-034 
Fax : 320-011 
 
Hotel Ambassador**** 
110a, Simeonovsko Shosse Blvd. 
Phone : 962-5606, 962-5720 
Fax : 962-5598 
 
Hotel Deva Spartak*** 
4, Arsenalski Blvd. 
Phone : 661-261, 658-389 
Fax : 662-537 
 
Grand Hotel Sofia*** 
4, Narodno Sabranie Sq. 
Phone : 878-821 
Fax : 881-308 

Orbita*** 
76, James Baucher Blvd. 
Phone : 657-447 
Fax : 963-1638 
 
 
 
Park Hotel Moskva*** 
25, Nezabravka St. 
Phone : 71-261 
Fax : 656-737 
 
Hotel Pliska*** 
87, Tsarigradsko Shosse Blvd. 
Phone : 71-281 
Fax : 723-952 
 
 
Hotel Rila*** 
6, Tsar Kaloyan St. 
Phone : 980-8865 
Fax : 981-3386 
 
Hotel Bulgaria*** 
4, Tsar Osvoboditel Blvd. 
Phone : 870-191, 871-977 
Fax : 884-177 
 
Hotel Montana V** 
Simeonovo District 
Phone : 635-1307 
Fax : 6351302 
 
Hotel Hemus** 
31, Chemi Vrah Blvd. 
Phone : 63-951 
Fax : 661-318 
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