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 بلغارستان 

 سال در) 7٬364٬۵70 بر بالغ کشور این جمعیت. است صوفیه شهر کشور این پایتخت. اروپاست شرقی جنوب در کشوری بلغارستان

 .دارد جهان در را جمعیت منفی رشد بیشترین بلغارستان. شود می کاسته آن از ٪1 ساله هر که است نفر( میالدی 2011

 بیشتر بقیه و تبار بلغاری آن مردم از درصد 8۵ حدود. است استونیکی جزء واحد با لِف آن پول واحد و بلغاری کشور این رسمی زبان

 .است اروپا در بزرگ کشور چهاردهمین و دارد مساحت مربع کیلومتر 110٬994 بلغارستان. هستند کولی و ترک

 عضویت درخواست اروپا، اتحادیه 200۵ سال در و درآمد( ناتو) شمالی آتالنتیک پیمان سازمان عضویت به 2004 سال در بلغارستان

 .کرد اعالم 2007 ژانویه 1 را اروپا اتحادیه در کشور این عضویت روز و پذیرفت اتحادیه این در را بلغارستان

 چهارمین بلغارستان است، بلغارستان صادراتی مهم اقالم دیگر از نیز شراب همچنین است، رز گل اسانس بلغارستان صادرات مهمترین

 بلغارستان صادرات دیگر از نیز سوخت و تجهیزات و آالت ماشین فوالد، و آهن کفش، پوشاک، است، جهان در شراب صادرکننده

 ذکر کشور سنتی دین عنوان به ارتدکس مسیحیت آن اساسی قانون در اما است سکوالر کشوری رسماً بلغارستان جمهوری. باشد می
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 دین بی درصد 11٫8 و دهند می تشکیل مسلمانان را جمعیت ٪10 و هستند ارتدوکس نوع مسیحیت آیین پیرو جمعیت ٪76 .است شده

 .هستند

 اقتصاد

 کشاورزی همچنان کشور این اقتصادی سیستم گرفته صورت های تالش همه رغم علی شرق، بلوک فروپاشی از پس و حاضر حال در

 .است شده فقر بروز باعث مسئله همین. ندارد جایی آن در صنعت و است محور

 مکانیزه بزرگ های تعاونی در تولید. دارد کشاورزی بر استوار اقتصادی دیگر، طبیعی منابع اندکی و حاصلخیز خاکی با بلغارستان

 کشاورزی تولیدات. است تنباکو ای فزاینده طور به و( انگور) میوه و( جو ذرت، گندم،) غالت: شامل عمده های فراورده. است متمرکز

 و سازی کود و مهندسی ازجمله صنایع توسعه در شرق بلوک وامهای. دهد می تشکیل را تنباکو و سازی شراب و غذایی صنایع اساس

 الکوهای گرفت بر در 1990 از پس را شرق اروپایی که سیاسی و اقتصادی اجتماعی های آشوب دنبال به. است داشته نقش شیمیایی

 کاالها از بسیاری شدید کمبودهای با بود، نزدیک ویژه به شوروی با اش بازرگانی روابط که بلغارستان. گشت مختل منطقه این در تجارت

 کردن خصوصی امر در پیشرفت ولی یافت کاهش صنعتی تولید. دید لطمه شرقی اروپای کشورهای اغلب از بیشتر نفت، جمله از و

 .است شده حاصل کشاورزی و صنعت

 اروپا کمیسیون اقتصادی بینی پیش. داشت رشد قبل سال به نسبت درصد 1٫7 میزان به 2011 سال در کلی طور به بلغارستان اقتصاد

 را کشور این ملی ناخالص تولید رشد پول المللی بین صندوق درحالیکه بود درصد 0٫۵ میالدی 2012 سال در بلغارستان کلی رشد برای

 .بود کرده اعالم درصد 0٫8 رقم 2012 سال در

 هزار رآکتور دو عمر طول افزایش و کند می تأمین را بلغارستان برق درصد 3۵ از بیش کازلودی مگاواتی هزار دو ای هسته نیروگاه

 .است شده تبدیل بلغارستان دولت های اولویت از یکی به سال 20 از بیش تا نیروگاه این مگاواتی

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - بلغارستان

   ترین پایین               باالترین           قبلی                گذشته                                  مالیات بلغارستان

  صد در 10.00                 40.20             10.00                 10.00                                  شرکت مالیات نرخ

  صد در10.00                 ۵0.00              10.00                 10.00                      شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در20.00                 20.00              20.00                20.00                              فروش بر مالیات نرخ
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 کیلومتر مربع  110,912 مساحت

 میلیون نفر7,362,576 جمعیت

 صوفیه پایتخت

 لف واحد پول

 . bg دامنه اینترنتی

شماره پیش  359+ 

 

 شهرهای بلغارستان 

 اسلیون–پلون –زگورا استارا–روسه -بورگاس–وارنا –پلوودیو –صوفیه 

 

 صوفیه

 سده به شهر این تاریخ. باشد می اروپا های پایتخت قدیمیترین از یکی صوفیه. است بلغارستان کشور شهر ترین بزرگ و پایتخت صوفیه

 اتحادیه در بزرگ شهر دوازدهمین اساس این بر که دارد جمعیت نفر میلیون 1٫27 حاضر حال در شهر این. برمیگردد میالدی 8

 .است شده واقع کوهستانی ای ناحیه جوار و بلغارستان غرب در صوفیه شهر. اروپاست
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 پلوودیو
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 مرکز شهر این. گردد بازمی سال 6000 به شهر این پیشینه. دارد جمعیت نفر 381738 و است بلغارستان بزرگ شهر دومین پلوودیو

.است بلغارستان جنوب در پلوودیو استان

 

 

 بلغارستانهزینه زندگی در 

 نقل و حمل

 لف 1.00( : داخلی نقل و حمل)  طرفه یک بلیط

 لف ۵0.00(:  ثابت قیمت)  ماهانه عبور بلیط

 لف 0.80( : معمولی ی تعرفه)  تاکسی مبداء
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 لف 0.79( : معمولی ی تعرفه)  کیلومتری 1 تاکسی

 لف 13.20( : معمولی ی تعرفه)  ساعته 1 انتظار تاکسی

 لف 2.16( : لیتری 1)  بنزین

 لف 30،۵3۵.۵0( : مشابه جدید ماشین یا)  حرکت خط وات کیلو 90 1.4 ولکسواگن گلف

 (ماهانه)  زندگی تسهیالت

 لف 167.۵3:  مربع متر 8۵ آپارتمان برای( خاکروبه آب، گرمایشی، ی وسیله برق،)  اصلی های هزینه

 لف 0.31( : ها طرح یا تخفیف بدون)  موبایل داخلی ی مکالمه دقیقه 1 ی تعرفه پرداخت

 لف 15.27 : ( ADSL/کابل نامحدود، های داده پیکسل، مگابایت 10)  اینترنت

 فراغت و ورزش

 لف 42.00:  بزرگسال 1 برای ماهانه ی شهریه بدنسازی، باشگاه

 لف 18.33( : هفته آخر ساعت 1)  تنیس زمین ی اجاره

 یورو 10.00:  صندلی 1 هر سینما،

 کفش و پوشاک

 لف 86.06( : سیمیالر یا ۵01 لویس)  شلوار عدد 1

 لف 48.79( : ام اند اچ زارا،)  ای زنجیره فروشگاه یک در تابستانی لباس عدد 1

 لف 124.22( : متوسط سایز)  نایک ورزشی کفش جفت 1

 لف 112.16: مردانه چرم کاری کفش جفت 1

 ماهانه ی اجاره

 لف 470.63:  شهر مرکز در( خوابه 1)  آپارتمان
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 لف 329.77:  مرکز از خارج( خوابه 1)  آپارتمان

 لف 811.08:  شهر مرکز در( خوابه 3)  آپارتمان

 لف ۵93.64:   مرکز از خارج( خوابه 3)  آپارتمان

 بلغارستان در خانه اجاره هزینه یا قیمت

 لف 1،8۵0.16:  شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 لف 1،217.0۵: مرکز از خارج آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 دستمزدها و حقوق

 لف 842.۵8( : مالیات از پس)  ماهانه مصرفی دستمزد میانگین

 6.41:   ساالنه ،)%( درصد به رهنی سود نرخ

 تحصیل در بلغارستان

 بلغارستان های دانشگاه

 های موسسه. دهند می قرار دانشجویان اختیار در را المللی بین مدرک آنان تمامی که دارد، وجود بلغارستان در دانشگاه ۵1 حدود

 در را دارد شهرت خارجی دانشجویان میان در که(  آلمانی یا و فرانسوی ، انگلیسی زبان به)  گوناگونی های برنامه بلغارستان آموزشی

 مثال برای. گیرند می نظر در افراد برای را معتبری های برنامه کشور این های دانشگاه ی همه واقع در. دهند می قرار افراد اختیار

 نزد که هایی برنامه دهد، می قرار افراد اختیار در را شود می تدریس انگلیسی زبان به که هایی دوره بلغارستان در آمریکایی دانشگاه

 .برخوردارند واالیی بسیار اعتبار از آمریکا و بلغارستان

 بلغارستان دانشگاه در پذیرش جهت درخواست

 مدرک:  نظیر مواردی که مربوطه اسناد از کپی ارائه به ملزم بلغارستان، های دانشگاه در پذیرش برای المللی بین دانشجویان از بسیاری

 خواهند گرفت خواهد بر در را معتبر ID یا گذرنامه پزشکی، سالمت گواهی موفقیت، با آموزشی های دوره تمامی تکمیل تاییدیه دیپلم،

 که(  انگلیسی یا بلغاری زبان های مهارت سنجش جهت) ورودی های آزمون در شرکت دانشگاه از برخی که حالیست در این. بود
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 نام ثبت به قادر شما آزمون، در موفقیت عدم صورت در که است این مهم خبر. خواهند می شما از را دارد انتخابی های دوره به بستگی

 .بود خواهید(  بلغاری یا انگلیسی زبان به)  مقدماتی های دوره در ساله یک

 کارشناسی مدرک اخذ که حالیست در این انجامد می طول به سال چهار بلغارستان کشور در کارشناسی مدرک اخذ معمول طور به

 خواهد ها دوره شروع از قبل واقع در و سپتامبر 30 تا معموال بلغارستان دانشگاه به درخواست مهلت. برد می زمان سال دو یا یک ارشد

 .بود خواهد متفاوت دیگر موسسه به ای موسسه از درخواست این مهلت که نماند ناگفته البته. بود

 مهاجرت به بلغارستان

 :ازدواج طریق از بلغارستان در اقامت

 ی تبعه با  اقامت اخذ متقاضی شخص که است این شود می کشور یک اقامت اخذ به منتهی نهایت در که مهاجرت های راه ازانواع یکی

 اتباع از یکی با ، متقاضی شخص چنانچه. کند فراهم متقاضی فرد اقامت اخذ برای را بستری تواند می که کند  ازدواج کشور همان

 می قرار بررسی مورد را موضوع و نماید می گیری تصمیم موضوع این برای کشور آن دولت خصوص این در کند ازدواج بلغارستان کشور

 ی تبعه با ازدواج متقاضی شخص که است این  بخشد تسریع را آن و باشد موثر این پیشروی در تواند می که مواردی از یکی. دهد

 امر این که برساند اثبات به را موضوع این بتواند و باشد  داشته اش آینده همسر و خود زندگی گذران برای  مکفی درآمد  ، بلغارستان

 به ازدواج طریق از را  بلغارستان کشور اقامت تواند می اقامت اخذ متقاضی شخص ترتیب این به. گردد می پرونده هرچه تسریع باعث

 .نیست مرد و زن بین تفاوتی هیچگونه میان این در و آورد دست

 :گذاری سرمایه طریق از بلغارستان در اقامت

 می و گیرد می تجاری مدت بلند ویزای یک  ساکن به ابتدا در متقاضی شخص که است صورت این به  بلغارستان در گذاری سرمایه

 متقاضی شخص  دربلغارستان شرکت ثبت و گذاری سرمایه منظور به. باشد داشته آمد و رفت  بلغارستان کشور و خود کشور بین تواند

 دولت تایید مورد و کرد سپری موفقیت با را مراحل کلیه اینکه از بعد و باشد داشته مالی تمکن یورو هزار پنج و سی حدودا باید

 برای قانونی اقامت سال پنج گذشتن از بعد تواند می متقاضی شخص همچنین. کند اخذ را بلغرستان گرفتکشور قرار  بلغارستان

 مدرک اخذ به احتیاجی بلغارستان در شرکت ثبت و گذاری سرمایه برای متقاضی شخص. کند اقدام  بلغارستان دائم اقامت دریافت

 به توانند می فرزندانش باشد، داشته ای خانواده فرد اگر. اشت نخواهدد وجود شخص برای نیز سنی محدودیت همچنین و ندارد زبان

 .دهند تحصیل ی ادامه رایگان صورت
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 : کار طریق از بلغارستان اقامت

 ویزا این دریافت شرایط جز انگلیسی زبان به او تسلط و علم که بداند باید است بلغارستان در کار ویزای اخذ به مند عالقه که شخصی

 اینکه برای شخصی هر بلغارستان کشور در. دهد می کار کردن پیدا برای بیشتری شانس و قدرت متقاضی شخص به همچنین و.است

 شرکت یک منشی که شخصی مثال برای. دهد می انجام جهت این در را تالش بیشترین کند حفظ را خویش اجتماعی موقعیت و شغل

 در ساعت یک برای حقوق حداقل و. دارد زیادی بسیار دقت سمینار جلسات های صندلی چیدمان و تنظیم برای حتی است تجاری

 شرکت در شغلی های مصاحبه و استخدامی آزمون در قبولی صورت در تواند می متقاضی شخص همچنین. است یورو ده فرانسه کشور

 باید بماند کشور این در خواهد می ماه سه برای اگر  است بلغارستان کاردر ویزای متقاضی که شخصی. کند کار هستند معتبر که هایی

 .گیرد قرار بررسی نورد تا دهد ارائه بلغارستان در کار ی اداره به را خود مدت بلند ویزای درخواست

 آدرس سفارت بلغارستان:

 شهرد جنب - گنجوی نظامی. خ - توانیر. خ - عصر ولی. خ - 3 منطقه-تهران 

 8877۵662 -8877۵037 تلفن:

 

بار و هر بار به مدت دوسال  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  تمدید می

 را به دست آورد. بلغارستانمیتوان تابعیت کشور 

در امر   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 بهترین مشاوره را به شما میدهند،. بلغارستانقامت اخذ ا

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

 

 


