


ه این اقامت بلغارستان به عنوان هدف نهایی، عالقه مندان ب
بیا ووهیه بیه ر نید ر  بیه روید   . کشور قلمداد میی ویود

مهاهران پیشرفت های کشور بلغارستان، سالیانه زیادی از
. بدنبال کسب اقامت بلغارستان می باوند

 پیایی بلغارستان به عنیوان قیدیمی ویرین کشیور ارکشور 
مار وناخته می وود   به عنوان در ازه  ر د به ار پا به وی

.ر دمی 

راهم در صورت دریافیت اقامیت بلغارسیتان   فیمتقاضیان 
تان آ ردن ورایط مورد نظر می ووانند اقامت دائم بلغارسی

.را اخذ نمایند

از ور ط اخذ اقامیت دائیم بلغارسیتان میی ویوان بیه عید  
مر در سوابق کیفری، پرداخت منظم مالیات   حضیور مسیت

. این کشور اواره کرد
باود   یکی از کشورهای عضو اوحادیه ار پا میبلغارستان 

به عنوان رئیی  ۲۰۱۸با ووهه به این موضوع که در سال 
موقت اوحادییه ار پیا بیود، درخواسیت  ر د بیه محید ده 

.وینگن را مطرح کرد

شرایط دریافت اقامت بلغارستان



ورکشآن،موهببه بودهمراهمثبتنظربادرخواستاین
میوینگنمحد ده ارد۲۰۲۰سالا اسطازبلغارستان

.وود
ودهمطرح۲۰۰۸سالدردرخواستاینکهاستبذکرالز 
.ود اقعوینگحوزه قترئی مخالفنظرباکهبود

همراهبهار پااوحادیهحوزه وینگنمحد دهدرحضور
کهتاسگردیدهسببکشوراینپیشرفتبهر اقتصاد

نای.نماینداقدا بلغارستاناقامتدریافتبرایمهاهران
 بلغارستاندرمهاهرانحضوردالیلورینمهمازدالیل

.وودمیقلمدادکشوراینبهمهاهرت

ادگیسبهووانمیبلغارستاناقامتآلایدهورایطدیگراز
قادرمتقاضیان.کرداوارهاقامتکسبباالیسرعت 

مهماینبهنظرموردورایطآ ردنفراهمبابودخواهند
.کنندپیدادست

با استوده اعار پاورقیهنوبدربلغارستانکشور
وهر.استمرزهمیونان ورکیهصربسالن،کشورهای

لغارستانبکشورپایتخت وهربزرگترینعنوانبهصوفیه
بهوانومیبلغارستانوهرهایورینمهماز.وودمیوناخته

.کرداوارهبورگاس  ارناپلودیف،وهرهای

 وناسیزمینهیدر لوژیکی،هوایی، آبورایطوعادل
 یاهیگهایگونهازایگستردهنسبتاونوعووپوگرافی،

.استدادهوشکیلراهانوری



روش های دریافت اقامت 
بلغارستان

برایبودخواهندقادرمتفا ویهایر شازمتقاضیان

.نماینداقدا بلغارستاناقامتدریافت

انمتقاضیبهممکنهایر شوما بررسیموهباینبه

.کندمیوایانیکمککشوراینبهمهاهرت

به ر دهایر شومامیبخشایندراستبذکرالز 

.دهیممیقراربررسیموردرابلغارستانکشور

تمخبلغارستاندائماقامتبهمار الذکرهایر شازبرخی

.است یزاوبدیلبهملز هار شبرخیدر لیوودمی



تحصیل در بلغارستان
صیلوحبلغارستان،کشوربه ر دهایر شورینمعمولازیکی

.باودمیکشوراینهایدانشگاهدر

تانبلغارسوحصیلی یزای پذیرشاخذصورتدردانشجویان

.ووندکشوراین اردبودخواهندقادر

ارائهرایوحصیلهایروتهاز سیعیطیفبلغارستانهایدانشگاه

هروتبامتناسبالمللیبیندانشجویانر همیناز.دهندمی

هایدانشگاهدروحصیلادامهبرایووانندمیخودوحصیلی

.نماینداقدا بلغارستان

مناسبهایهزینهبلغارستان،دروحصیلمزیتورینمهماز

هاینههزیپاییننرخبا.باودمیکشورایندرزندگی وحصیل

هدفیارستانبلغار پا،اوحادیهدرانگلیسیزبانبهوحصیل زندگی

.استهامعهاقشارهمهبرایآلایده

۴۰۰نبیماهانهصورتبهبلغارستاندرزندگیهایهزینهمتوسط

.وودمیزدهوخمینیور ۶۰۰وا

خابیانتهایروتهبامتناسببلغارستاندروحصیلهایهزینه

یور هزار۵وا۴میانگینصورتبهدانشجویان.باودمیمتفا ت

یمپرداختبلغارستانهایدانشگاهدروحصیلسالهرازایبه

.نمایند



زبانبهبلغارستانهایدانشگاهدرآموزویهاید ره
یمدرکارائهصورتدردانشجویان وودمیارائهانگلیسی

درلوحصیبرایخواهندقادرانگلیسیزبانوسلطبردال
کشوردروحصیلیهاید ره.نماینداقدا بلغارستان
مقطعدرار پااوحادیهکشورهایسایرمثلبلغارستان
د ره سال۲ارودکاروناسید رهسال،۴کاروناسی

.انجامدمیطولبهسال۴دکتری
شورکدروحصیلیروتهبرورینعنوانبهپزوکیروته

رکشودرپزوکیهاید ره.وودمیوناختهبلغارستان
قادراندانشجوی وودمیارائهانگلیسیزبانبهبلغارستان

هبکشورایندرسالیانهیور هزار۹وا۸پرداختبابودخواند
.بپردازندوحصیل
ت زاروائیدموردآموزویمرکزعنوانبهصوفیادانشگاه
برایللیالمبیندانشجویانکهوودمیوناختهایرانبهداوت
.پردازندمیرقابتبهدانشگاهایندروحصیل

نظردرتفرص بلغارستاندروحصیلبهووههبادانشجویان
کارردنکپیدابابودخواهندقادروحصیل،ازپ ودهگرفته

.کنندلوبدیکار یزایبهراخودوحصیل یزایکشور،ایندر
بهموفقکارسال۳صورتدرار پااوحادیهقوانینبهووههبا

.ووندمیبلغارستاندائماقامتدریافت



سرمایه گذاری در بلغارستان

اقامتدریافتهایر شازیکیعنوانبهگذاریسرمایه
فراهمصورتدرمتقاضیان.ر دمیوماربهبلغارستان

ووانندمیوده،وعیینورایط نیازموردمدارکآ ردن
تدریافخانوادهاعضای خودبرایرابلغارستاندائماقامت
سال۱۸زیرفرزندان همسرواملخانوادهاعضای.نمایند

.وودمی

کهباودمیمنوالاینبهمستقیمگذاریسرمایهقوانین
ودبخواهندقادرد لتیبهادارا راقخریدباگذارانسرمایه

ردافرادر شایندر.نماینداقدا بلغارستاناقامتبرای
دائماقامتدریافتبهموفقممکن،زمانورینسریع

متقاضیفردبهDوایپ یزایابتدادر.ووندمیبلغارستان
برایبودخواهندقادرا راقخریدپ  گیردمیوعلق
.نمایداقدا دائماقامت

هبموظفگذارانسرمایهمستقیم،گذاریسرمایهر شدر
بهافرادر شایندر.باوندمید لتازبهادارا راقخرید
یزمانبازه.دهندمیاختصاصکاربهرایور هزار۵۱۲میزان
سرمایهر شازبلغارستاناقامتدریافتبرایگشتهوعیین
رداستبذکرالز .استگشتهوعیینسال۲وا۱گذاری
قادرمتقاضیانیور ،میلیون۱بهسرمایهافزایشصورت
.نماینداقدا کشوراینپاسپورتبرایخواهند



کار آفرینی در بلغارستان

خواهندقادرر شد ازگذارانسرمایهآفرینی،کارمبحثدر
.نماینداقدا بلغارستانکشوردرکارآفرینیبرایبود
میانکارآفرینر شایندر:بلغارستانکشوردرورکتثبت

نیر ی۱۰حداقلاستخدا  بلغارستاندرورکتثبتباووانند
.نماینداقدا بلغارستاناقامتبرایبلغاریکار
 شرایندر:بلغارستانکشوردرورکتنمایندگیخواستدر

خودکشوردروجاریسابقهدارایکهکارآفرینان
درخودوجارینمایندگیثبتبابودخواهندقادرهستند،

.ووندبلغارستاناقامتاخذبهموفقبلغارستان
اقامتدریافتبرایراهورینسادهعنوانبهکهد  ر شدر

هاینههزیپرداختبد نمتقاضیانوود،میوناختهبلغارستان
در.ایندنمدریافترابلغارستاناقامتوابودخواهندقادرهنگفت

ندهنمایعنوانبهرامتقاضیفردایران،درورکتیکر شاین
مدتبه یزار همیناز.کندمیمعرفیبلغارستانکشوردرخود

.گرددمیصادرفردبرایسال۱
یا صصمتخنیر یاستخدا ورکت،ثبتبهموظفمتقاضیفرد

مییدومدسالیانهصورتبه یزااین.باودنمیمالیاتپرداخت
منجردائماقامتبهسال۵ازسال۲٫۵حضورصورتدر وود
زیرفرزندان همسربهاقامتمهاهروی،ر شایندر.وودمی
.گیردمیوعلقسال۱۸



کار و اقامت در بلغارستان
یکار یزایاخذبلغارستان،اقامتدریافتهایر شازیکی
کار یزایاخذصورتدرکهصورتبدین.باودمیکشوراین

بهدیدومصورتدر گیردمیوعلقفردبهایسالهیک یزای
یزا اینومدیدورط.وودمیمنجردائماقامتبهسال۳مدت

.باودمیکیفریسوابقعد  مالیاتپرداخت
وحادیهاکشورهایسایرهمانندبلغارستاندرکار یزایقوانین
رستانبلغاکشوردرکاربرایمتقاضیانر همیناز.استار پا
میبلغاریکارفرمایازکاریپیشنهادیکدریافتبهملز 
کار ینیردرخواستخودهاینیازبهووههباکارفرماها.باوند

.نمایندمیاعال بلغارستانکشورکار زارتبهرا
سایر بلغارستانکشوردرماه۳مدتبهدرخواستاین

قبالاستعد صورتدر.وودمیآگهیار پااوحادیهکشورهای
برایواندومیالمللیبینمتخصصنیر یوده،وعیینحرفهاز

برایرز مهمنوالهمینبه.دهددرخواستنظرموردکار
دعوتکارفرما،وائیدصورتدر وودمیارسالکارفرماها

.گرددمیصادرفردبرایکارینامه
اینجابلغارستانکشوردرکارورایطازاطالعههت
.نماییدکلیک
ذاخوان وده،عنوانورایطبهووههبااستبذکرالز 

نرخحاضرحالدر.باودمیپایینبسیارکارینامهدعوت
شورکاین استکاهشبهر بلغارستانکشوردربیکاری
سراسرازمتخصصنیر یهذببروصمیم

.دارددنیا
 پزوکیدامپر ری،کشا رزی،هایزمینهدرمتخصصان
برخورداربلغارستاندرکاربرایبیشتریوان ازر انشناسی

.باوندمی

https://kap-services.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


اقامت بلغارستان از طریق 
ازدواج

هزینهکم ورینسادهازیکیعنوانبهازد اجطریقازاقامت
راداف.وودمیقلمدادبلغارستاناقامتدریافتهایر شورین

اقامتخواهندقادربلغاریوهر ندیکباازد اجصورتدر
.نماینددریافترابلغارستان

وعیینسال۱۸ازد اجسنحداقلبلغارستانکشورقوانینطبق
ازبایدسال۱۸وا۱۶بینسنصورتدرافراد استگشته
کشوردرحاکمقوانیندیگراز.نماینددریافتنامهدادگاه

رایانههمجنسگازد اج همسریچندبهمربوطقوانینبلغارستان
 ودبانمیقانونیهن همباازد اجقوانیناینطبق.باودمی

.گرددنمیثبت
فارتسدریا بلغارستانکشوردرباودقانونیصورتبهازد اج

اوتهدقانونی هاهتواگرددثبتکشورهاسایردربلغارستان
اوارهذیلنکاتبهووانمیازد اجثبتبرایالز مدارکاز.باود
:کرد
ز هینهویتیمدارک•
ازد اجفر وکمیل•
درهمسرحمایتدهندهنشانکهمالیومکنبهمربوطمدارک•

باودمیبلغارستانکشور
نفرد هرسالمتواییدبرایپزوکگواهی•
گشتهوعیینسال۲وا۱بینازد اجطریقازاقامتاخذپر سه•

.است



بازنشستگی در بلغارستان 

کهاودبمیار پاییکشورونهاعنوانبهبلغارستانکشور

اقامتکسببرایر شیکعنوانبهرابازنشستگیر ش

.گیردمینظردربلغارستان

رگهبهملهازنیازموردمدارکارائهصورتدربازنشستگان

ستانبلغاردائماقامتبرایبودخواهندقادربازنشستگی

سال۱۸زیرفرزندان همسرر شایندر.نماینداقدا 

.ووندمیقانوناینمشمول

ر شازبلغارستاناقامتدریافتحاضرحالدر

مهاهرتهبمندانعالقه باودنمیپذیرامکانبازنشستگی

همچوندیگرهایر شازاقدا بهملز کشوراینبه

.باوندمیکارآفرینی وجاریوریک



ان ویزای توریستی بلغارست

قطف وودنمیولقیاقامتاخذهایر شازووریستی یزای
زای یاخذبرای.باودمیکشوراینبه ر دراهیکعنوانبه

میمبدارکشوبهبازگشتههتمدارکیارائهبهملز ووریستی
وحصیلبهاوتغالگواهیمالکیت،سندواملمدارکاین.باوید

.باودمیمالیومکن مالیگردشکار،یا
ردمشخصزمانمدتکردنسپریووریستی، یزایماهیت
رائهاصورتدرمتقاضیانر همیناز.استبلغارستانکشور
ووریستی یزایدریافتبرایراخودوان نامه،دعوت
.دهندمیافزایش

ر ز۲۸وا۱۰بینووریستی یزایبرایمعمولزمانیهایبازه
ورکبهموظفوده،اعال مدتظرفمتقاضیان باودمی

قادررانگذاسرمایه.باوندمیمبداکشوربهبرگشت کشور
موسلیراووریستی یزایدرخواستابتدادربودخواهند
مدتدرگرفتهصورتهایبررسیازپ  نمایندمیسفارت
خاذاوگذاریسرمایهبرایراصحیحیوصمیموده،عنوانزمان
.نمایندمی
صورتدربلغارستان،کشوردرموهودقوانینبهووههبا

صادربلغارستانکشوربه ر دمجوزوینگن، یزایدریافت
ووانندنمیبلغارستانووریستی یزایدارندگان لیگرددمی

قانوننای.کنند ر دوینگنکشورهایسایربهمسافرتبرای
.استپابرهوینگنمحد دهبهبلغارستانرسمی ر دزمانوا



انبلغارستدرپناهندگیطریقازاقامت

ودخکشوردرکهباودمیافرادیمناسبطریقاینازاقامت
رارقوهدیدموردیا باوندنمیبرخوردارمناسبیامنیتاز

شورک اردپناهندگیطریقازافرادازدستهاین.اندگرفته
 هاپیچیدگیدارایر شاین.گردندمیبلغارستان

.استخودخاصدردسرهای
درخوراک خورد مسکنمشکالتبااستممکنپناهندگان
طورایهمهبودنفراهمصورتدر.گردندمواههبلغارستان

پناهندهصورتدر.داوتنخواهندکاراهازها لماه۶واهم
درزندگیبهقادرآنباموافقت بلغارستاندرودن

وانندومینیزوماخانوادهچنینهم بودخواهیدبلغارستان
.نمایندوحصیل کارکشورایندر

مهصورتبهکهایراندربرندونهاعنوانبهپارسآریان
 وحقیقاتعلو ، زارتازدانشجواعزا مجوزد دارایزمان

عیاهتمارفاه وعا نکار، زارتازکارنیر یاعزا  فنا ری
هایر شکهکندمیووصیهعزیزد ستانومابهباودمی
ایهر شاز نگردهامتحانراپناهندگیچونهمقانونیغیر

.ائیدنماستفادهمهاهرتبرایوحصیلیاکارهمانندقانونی
اهندهپنبلغارستان،کشورحاضرحالدرکهاستذکربهالز 
باسفارتبهودهارهاعهایپر ندهومامی کندنمیقبول

.ووندمیر بر منفیهواب



اخذ اقامت از طریق تولد فرزند 
در بلغارستان 

درفرزندوولدبلغارستاندراقامتاخذهایر شازدیگریکی

قانونازنبلغارستادروابعیتسیستم.باودمیکشوراینخاک

وهر ندبایدحتما الدینازیکیبنابراین.کندمیوبعیتخون

.باودبلغارستان

 پدرازبایدوودمتولدبلغارستانخاکدرفرزندیچنانچه

خودبلغارستانخاکدرفرزندوولدکهچراباودبلغاریمادری

یاپدرهاینکمگرگردد،نمیکشورایناقامتاخذباعثونهاییبه

.باوندداوتهرابلغارستانوابعیتا مادر

متاقااخذبهاروباطیمختلفکشورهایخاکدرفرزندانوولد

اینخاکدرفرزندوولد اسطهبهصرفابنابراینندارد الدین

نموددنخواهناخذرابلغارستاندائماقامت الدین فرزندکشور،

متاقادریافتبرایایهداگانهصورتبهبایستمی الدین 

.نماینداقدا دائم



بلغارستاناقامتدریافتهایهزینه

نههزیپرداختمستلز اقامتدریافتیا مهاهرویهر

قاعدهاینازبلغارستاناقامتدریافتکهباودمی

.باودنمیمستثنی

اقامتدریافتهایهزینهمقاله،ازبخشایندر

.دهیممیقراربررسیموردرابلغارستان



هزینه  های سفر به بلغارستان 

ازبودخواهندقادربلغارستانکشوربه ر دبرایمتقاضیان

.نماینداقدا طریقسه

بهانماه ایرقشمپر ازوابستانفصلدر:مستقیمپر از

ر همیناز.دارندپر ازصوفیهوهربرایمستقیمصورت

الغبایهزینهباووانندمیفصلایندر ر دبرایمهاهران

.ووندبلغارستانکشور اردوومانمیلیون۴وا۳بر

طریقازبایدمهاهرانسال،هایفصلسایردر:د  مسیر

بلغارستانکشور اردایرالینقطر ورکیشپر ازهای

۷وا۵بینبلغارستانکشوربهپر ازهایهزینه.ووند

.باودمیوومانمیلیون

 شرازبلغارستانکشوربه ر دبرایدیگرراه:زمینیراه

 ورکیهکشور اردکهصورتبدین.باودمیزمینی

راهیساعت۶مدتبهاووبوسباباوویداستانبولوهر

لغارستانبواورکیهازهزینه،حیثاز.وویدبلغارستانکشور

.نماییدمیپرداختلیر۴۰۰وا۳۰۰بین



هزینه های اجرایی

وانعنبهبلغارستانکشوراهرایی،هایهزینهخصوصدر

.ودومیوناختهار پااوحادیهدرکشورورینهزینهکم

رداختپبهملز بلغارستاناقامتدریافتبرایمتقاضیان

داراییارائهصورتدر باوندنمیهنگفتهایهزینه

.نماینداقدا بلغارستانکشوربرایبودخواهندقادر

هبووانمیبلغارستاناقامتاهراییهایهزینهعمدهاز

سفارتپولیور ۱۰۰انضما بهمدار ورهمه وایید

.کرداواره



مزایای دریافت اقامت 
بلغارستان 

رابیمعای مزایاوواندمیار پاییکشورهایاقامتدریافت

قاعدهاینازبلغارستاناقامت.باودداوتههمراهبه

.نیستمستثنی

ازیمپردمیکشورایناقامتدریافتمزایایبهر همیناز

.یدنمایاوخاذرادرستیانتخابموارد،اینازآگاهیباوا

ورحبهبلغارستاناقامتدریافتمزایایبرورینازواپنج

.باودمیزیر



هزینه های پایین زندگی در 
بلغارستان 

شورهایکسایربهنسبتبلغارستان،کشوردرزندگیهایهزینه
هایهزینهنمیانگیصورتبه.باودمیپایینبسیارار پااوحادیه
میزدهوخمینماهدریور ۶۰۰وا۴۵۰کشورایندرزندگی
اهارههایهزینهواملوده،عنوانهایهزینه.وود

میهاریهایهزینهسایر بیمهآمد، رفتمسکن،خوراک،
.باود

ودبخواهندقادربلغارستاندرملکخریدقصدصورتدرافراد
تدسمهماینبهایرانازورارزانحتی نرخمیزانکمترینبا

کشوردرمترهرازایبهمسکنخریدهزینه.کنندپیدا
.وودمیزدهوخمینیور ۱۲۰۰وا۹۰۰بینبلغارستان

موارهبلغارستاندرملکخریدبرایراورایطهزینهمیزاناین
.کندمی

.باودمیمعقولبسیارکشورایندروحصیلهایهزینههمچنین
دریانگلیسزبانبهبلغارستانکشوردروحصیلهایهزینه
.باودمیروپایینبسیارار پااوحادیهکشورهایسایربامقایسه

هایهزینهمقالهکشورایندرزندگیهایهزینهازاطالعبرای
.نماییدمطالعهرابلغارستاندرزندگی

https://kap-services.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


رود بلغارستان پلی مناسب برای و 
به اتحادیه اروپا

اقامتخصوصدراهمیتحائزهای یژگیازیکی

 دهمحد ار پااوحادیهدرکشوراینحضوربلغارستان،

.باودمیوینگن

د نبکهدهدمیافرادبهراامکاناینبلغارستاناقامت

ازوینگن ار پااوحادیهکشورهایدرمحد دیتیهیچ

نیازصورتدر سفرهلند سوئدسوئی ،آلمان،همله

بیمناسوغلبلغارستاندراگر.ووندکاربهمشغول

هبقادرکشورایناقامتداوتندستدربانیافتید

دخواهیاوحادیهعضوکشورهایسایردرکارهستجوی

 پا،اراوحادیهدربلغارستانحضورمزایایدیگراز.بود

میار پااوحادیهکشورهایهمهدرحسابافتتاحاهازه

.باود

سایرردرایگانوحصیلازووانندمیدانشجویانهمچنین

.وندومندبهرهار پااوحادیه وینگنحوزهکشورهای



عدم نیاز به مدرک زبان 

یازنعد بلغارستاناقامتهایر شمزایایبرورینازیکی

مهاهرویهایر شازکدا هیچدر.باودمیزبانمدرکبه

هیچد نبافراد باودنمیگذارواثیرزباندانشبلغارستان

.کنندپیدادستمهماینبهبودخواندقادرمدرکی

تان،بلغارسکشورکارآفرینی گذاریسرمایههایر شدر

یمزیتاین.باودنمیاقدا برایالز ور طاززبانمدرک

.ودبامیار پاییکشورهایسایربهنسبتمهمیبسیار

میرائهاانگلیسیزبانبهبلغارستانهایدانشگاهدردر س

خذابرایووانندمیزبانمدرکبد ندانشجویان لیوود

موظفبلغارستانکشوربه ر دازپ .نماینداقدا پذیرش

آزمون،جنتایبهووههبا باوندمیزبانآزموندرورکتبه

.کنندمیورکترازبانهاید ره



ور نرخ مالیات بسیار پایین کش
بلغارستان 

پاییندرصدبلغارستان،اقامتمزایایبرورینازیکی

.وودمیقلمدادکشورایندرمالیات

ایندردرصد۱۰وا۷معادلنرخباگذارانسرمایه

ایندرگذاریسرمایهبرایبودخواهندقادرکشور

.نماینداقدا کشور

کشورهایسایربامقایسهدرودهاعال نرخمیزان

لیات،مانرخاین.باودمیپایینبسیارار پااوحادیه

.کندمیفراهمگذاریسرمایهایجادبرایراورایط



ان شرایط ایده آل زندگی در بلغارست

متمایز زیباالعادهفوقمقصدیکعنوانبهبلغارستان

ها،کوهنزیباوریداوتنباکشوراینوود،میووصیف

بهسنتیغذاهای سرسبزر ستاهایطالیی،سواحل

وبدیلار پاورقدرگردوگریهایقطبازیکی

.استگردیده

ازبرخی بلغارستانباوکوههایهاذبهکشف

شفرامووجربهیکونهانهآنوهرهایبزرگترین

.استالعادهخارقوجربهیکبلکهنشدنی



مشکالت اقامت در بلغارستان 

تان،بلغارساقامتدریافتبرایودهعنوانمزایایرغمعلی

.باودمیهاییچالشدارایقصدی ر شهر

بهنمنداعالقهبهوایانیکمکر یپیشهایچالشبیان

.کندمیکشوراینبهمهاهرت

تدریافهایچالشبزرگترینازواسهمقالهاینادامهدر

.دهیممیقراروحلیل بررسیموردرابلغارواناقامت



اقتصاد ضعیف بلغارستان 

ازیار پایکشورهایسایربامقایسهدربلغارستانکشور

نهمیاز.استبرخورداروریضعیفاقتصادازآلمان،همله

همراههاییدوواریباکشورایندرکاربازاربه ر در ،

غاریبلافرادبازیادیرقابتکار،بازاربه ر دبرای است

.داوتخواهید

شورکدرفردهایمهارتبهووههبامناسبوغلکردنپیدا

.باودمیدوواربسیاربلغارستان

پلیعنوانبهرابلغارستانکشورافرادبیشترر همیناز

کارنکردپیدا.گیرندمینظردرار پااوحادیهبه ر دبرای

زبانازفردآگاهیسطحنظیرپارامترهایبهبلغارستان،در

د ر زمانفرد،وخصیهای یژگیکاری،وجربهکشورها،

.است ابستهدیگرعاملچندین کشوربهوخص



زبان بلغاری

درگیزند کارملز ماتازیکیبلغاریزبانیادگیریقطعا

افرادزابسیاریبرایآنیادگیریکهباودمیبلغارستان

انگلیسیزبانیادگیریباباویدقادروماواید.استمشکل

ماییدنآغازراکشورایندروحصیل وویدبلغارستان ارد

کشوررهدرکار زندگیبرایکهباویدداوتهخاطربه لی

.بیاموزیدراکشورآنزبانبایدار پایی

تانبلغارسرسمیزبانسومینعنوانبهانگلیسیزبان

.وودمیوناخته

لطوسانگلیسیزبانبههمگیکشور،اینهوانهمعیت

انزبآنازپ  بلغاریکشوراینرسمیزبان لیدارند

آل،ایدهورایطایجادبرایر همیناز.باودمیر سی

.باودمیضر ریبلغاریزباندانش



نداشتن حق همراه در 
بلغارستان 

وانومیرابلغارستاناقامتهایچالشبزرگترینازیکی

ر شومامیدر.کرداوارهزمانهمهمراه ر داهازهعد 

دا اقمجزاصورتبهاصلیفردبلغارستان،بهمهاهرتهای

برایبودخواهدقادرکارتIDدریافتصورتدر نمایدمی

.نمایداقدا خوهمراهان

جودانش خوردمیچشمبههموحصیلیر شدرقانوناین

از پ نمایدمیاقدا کشورایندروحصیلبرایابتدادر

همراهبهراخودسال۱۸زیرفرزندان همسروواندمیآن

.باودداوته

اقامتهایر شومامیدرهمراهحقکهاستبذکرالز 

ندرتبهزمانهمهمراهیامکان لیدارد هودبلغارستان

.باودمیمیسر



امکان اخذ اقامت بلغارستان در 
۲۰۲۰سال

۲۰۱۸سالازبلغارستانکشوربهمهاهرتصعودبهر ر ند

مقاصدازیکیعنوانبهبلغارستانکشور ودور ع

ایندنبوناوناسبهووههبا.رفتوماربهار پاپرطرفدار

الدنببهایرانیانازکمیوعدادمهاهرویهایر ش کشور

.بودندبلغارستاناقامتاخذ

مهاهرانسمتبهبلغارستاندرهای۲۰۱۹سالآغازدر

ورکشایندرمهاهرویهایر شونوع ودگشودهایرانی

شورک ر دبرمبنیوایعاویبهووههبا.خوردمیچشمبه

نبالبدمهاهرانازبسیاریوینگنمحد دهبهبلغارستان

رایطوآ ردنفراهمباوابودندکشورایندرگذاریسرمایه

مجوزمشخص،زمانمدتکردنسپریازپ  نیازمورد

همیناز.باوندداوتهرامنطقهاینکشورهایسایردرحضور

پیشرفت۲۰۱۹سالدربلغارستانکشوربهمهاهرتنرخر 

.استداوتهچشمگیری



افرادازبسیاریبلغارستان،اقامتبیشمارمزایایبهووههبا
خودنهاییهدفعنوانبه۲۰۲۰سالدرراکشوراین

هایر ش اقامتمزایایورینمهماز.نمایندمیانتخاب
:بهووانمیبلغارستانمهاهروی

زبانمدرکبد نوحصیل•
اقامتدریافتدرباالسرعت•
گذاریسرمایهبرایپایینبسیارهایهزینه•
مهاهرانبامحترمانهرفتار•
ازکیی.کرداوارهکشوراینبهآسانبسیاردسترسی •

ازامتاقکسببرایبلغارستانانتخابدالیلورینمهم
هبمختلف یزایدریافتباالیوان مهاهران،هانب
.باودمیکشوراین

کشور،۲۰۲۰سالدرکهباودمیموضوعایننشانگروواهد
برایمهاهراناصلیاهدافازیکیعنوانبهبلغارستان
نهمیاز.باودمیکشورازخارجدرزندگی اقامتدریافت

زاسفارت،بهودهارائههایدرخواستمیزانافزایشبار 
تاقام  یزااعطابرایبیشتریهایسختگیریبعداین

.داوتخواهد هود

بهکهنمتقاضیاازدستهآنبهپارسآریانمشا رینووصیه
رینوسریعدر هاهزینهورینکمبااقامتدریافتدنبال
سریعچههرکهاستصورتبدینباوندمیممکنزمان
بلغارستاناقامت مهاهرتهایر شبررسیبرایورین
.بشمارندغنیمترافرصت نماینداقدا 


