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Реєстрація фірми для іноземців -180 EUR (все включено)
Реєстрацiя всiх видiв фiрм для iноземних осiб:
- Реєстрацiя фiрми фiзичною особою з краiн Європейського союзу.
- Реєстрацiя фiрм фiзичною особою з краiн якi не входять до Європейського союзу.
-Реєстрацiя фiрми власником якоi виступає iноземна юридична особа.
Реєстрацiя фiрми фiзичною особою з краiни Європейського союзу ЕООД / одноосiбне
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю/ , ТзОВ / товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю./
Для реєстрацii фiрми фiзичною особою з краiн Європейського союзу достатньо
пред"явити особисту картку або паспорт. А для фiзичних осiб з краiн якi не входять до
Європейського союзу пред"явити закордонний паспорт. Данi з картки чи паспорта
вносяться в документи для реєстрацii фiрми i виготовляються болгарською мовою , якi
потiм офiцiйно перекладаються на рiдну мову iноземноi особи яка реєструе фiрму.
Документи для реєстрацii фiрми iноземними особами є iдентичнi як i для болгарських
громадян.
Необхiднi документи для реєстрацii фiрми iноземною юридичною особою з краiни
Європейського союзу:
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб , яка мiстить актуальнi
вiдомостi про юридичну фiрму , яка буде мати частку у болгарськiй фiрмi.
- Рiшення учасникiв або акцiонерiв iноземних фiрм про вiдкриття товариства в Болгарii.
Для здiйснення реєстрацii необхiдно укласти нотарiальну довiренiсть на iм"я певноi
особи. Права даноi особи повиннi бути детально описанi. В довiренностi описуеться
що;
- дана особа уповноважена зареєструвати фiрму,
-має право пiдпису документiв, i довiреностi для подачi документiв третiми особами,
-вiдкриття банкiвського рахунку,
-призначення керуючого.

Державнi збори за вiдкриття фiрми становить одинаково як для iноземних так i для
болгарських громадян =160лев.
Банкiвськi тарифи для вiдкриття накопичувального рахунку i для посвiдчення про
внесення капiталу починаються з 28лев. i варiрують в залежностi вiд банку ,в якому
буде вiдкритий рахунок. Ми допоможемо Вам знайти банк з найнижчим тарифом.
Додатковi витрати пов"язанi з перекладом документiв з болгарськоi на мову особи яка
вiдкривае фiрму .
Вiдкриття фiрми в Болгарii має служити першим кроком для отримання вiзи чи дозволу
на тимчасове або постiйне перебування в Болгарii та Європейському союзi.
1 лев = 1,95583 EUR
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