شرایط دریافت اقامت بلغارستان

اقامت بلغارستان به عنوان هدف نهایی ،عالقه مندان به این
کشور قلمداد میی ویود .بیا ووهیه بیه ر نید ر بیه روید
پیشرفت های کشور بلغارستان ،سالیانه زیادی از مهاهران
بدنبال کسب اقامت بلغارستان می باوند.
کشور بلغارستان به عنیوان قیدیمی ویرین کشیور ار پیایی
وناخته می وود به عنوان در ازه ر د به ار پا به ویمار
می ر د.
متقاضیان در صورت دریافیت اقامیت بلغارسیتان فیراهم
آ ردن ورایط مورد نظر می ووانند اقامت دائم بلغارسیتان
را اخذ نمایند.
از ور ط اخذ اقامیت دائیم بلغارسیتان میی ویوان بیه عید
سوابق کیفری ،پرداخت منظم مالیات حضیور مسیتمر در
این کشور اواره کرد.
بلغارستان یکی از کشورهای عضو اوحادیه ار پا می باود
با ووهه به این موضوع که در سال  ۲۰۱۸به عنوان رئیی
موقت اوحادییه ار پیا بیود ،درخواسیت ر د بیه محید ده
وینگن را مطرح کرد.

این درخواست با نظر مثبت همراه بود به موهب آن ،کشور
بلغارستان از ا اسط سال  ۲۰۲۰ارد محد ده وینگن می
وود.
الز بذکر است که این درخواست در سال  ۲۰۰۸مطرح وده
قت حوزه وینگ اقع ود.
بود که با نظر مخالف رئی
حضور در محد ده وینگن حوزه اوحادیه ار پا به همراه
اقتصاد ر به پیشرفت این کشور سبب گردیده است که
مهاهران برای دریافت اقامت بلغارستان اقدا نمایند .این
دالیل از مهم ورین دالیل حضور مهاهران در بلغارستان
مهاهرت به این کشور قلمداد می وود.
از دیگر ورایط ایده آل اقامت بلغارستان می ووان به سادگی
سرعت باالی کسب اقامت اواره کرد .متقاضیان قادر
خواهند بود با فراهم آ ردن ورایط مورد نظر به این مهم
دست پیدا کنند.
کشور بلغارستان در هنوب ورقی ار پا اع وده است با
کشورهای صربسالن ،ورکیه یونان هم مرز است .وهر
صوفیه به عنوان بزرگترین وهر پایتخت کشور بلغارستان
وناخته می وود .از مهم ورین وهرهای بلغارستان می ووان به
وهرهای پلودیف ،ارنا بورگاس اواره کرد.
وعادل ورایط آب هوایی ،هیدر لوژیکی ،زمین وناسی
ووپوگرافی ،ونوع نسبتا گسترده ای از گونه های گیاهی
هانوری را وشکیل داده است.

روش های دریافت اقامت
بلغارستان

متقاضیان از ر ش های متفا وی قادر خواهند بود برای
دریافت اقامت بلغارستان اقدا نمایند.
به این موهب بررسی وما ر ش های ممکن به متقاضیان

مهاهرت به این کشور کمک وایانی می کند.
الز بذکر است در این بخش ومامی ر ش های ر د به
کشور بلغارستان را مورد بررسی قرار می دهیم.
برخی از ر ش های مار الذکر به اقامت دائم بلغارستان ختم

می وود لی در برخی ر ش ها ملز به وبدیل یزا است.

تحصیل در بلغارستان
یکی از معمول ورین ر ش های ر د به کشور بلغارستان ،وحصیل
در دانشگاه های این کشور می باود.
دانشجویان در صورت اخذ پذیرش

یزای وحصیلی بلغارستان

قادر خواهند بود ارد این کشور ووند.
دانشگاه های بلغارستان طیف سیعی از روته های وحصیلی را ارائه
می دهند .از همین ر دانشجویان بین المللی متناسب با روته
وحصیلی خود می ووانند برای ادامه وحصیل در دانشگاه های

بلغارستان اقدا نمایند.
از مهم ورین مزیت وحصیل در بلغارستان ،هزینه های مناسب
وحصیل زندگی در این کشور می باود .با نرخ پایین هزینه های
زندگی وحصیل به زبان انگلیسی در اوحادیه ار پا ،بلغارستان هدفی
ایده آل برای همه اقشار هامعه است.
متوسط هزینه های زندگی در بلغارستان به صورت ماهانه بین ۴۰۰
وا  ۶۰۰یور وخمین زده می وود.
هزینه های وحصیل در بلغارستان متناسب با روته های انتخابی
متفا ت می باود  .دانشجویان به صورت میانگین  ۴وا  ۵هزار یور
به ازای هر سال وحصیل در دانشگاه های بلغارستان پرداخت می
نمایند.

د ره های آموزوی در دانشگاه های بلغارستان به زبان
انگلیسی ارائه می وود دانشجویان در صورت ارائه مدرکی
دال بر وسلط زبان انگلیسی قادر خواهند برای وحصیل در
بلغارستان اقدا نمایند .د ره های وحصیلی در کشور
بلغارستان مثل سایر کشورهای اوحادیه ار پا در مقطع
کاروناسی  ۴سال ،د ره کاروناسی ارود  ۲سال د ره
دکتری  ۴سال به طول می انجامد.
روته پزوکی به عنوان برورین روته وحصیلی در کشور
بلغارستان وناخته می وود .د ره های پزوکی در کشور
بلغارستان به زبان انگلیسی ارائه می وود دانشجویان قادر
خواند بود با پرداخت  ۸وا  ۹هزار یور سالیانه در این کشور به
وحصیل بپردازند.
دانشگاه صوفیا به عنوان مرکز آموزوی مورد وائید زارت
بهداوت ایران وناخته می وود که دانشجویان بین المللی برای
وحصیل در این دانشگاه به رقابت می پردازند.
دانشجویان با ووهه به وحصیل در بلغارستان فرصت در نظر
گرفته وده پ از وحصیل ،قادر خواهند بود با پیدا کردن کار
در این کشور ،یزای وحصیل خود را به یزای کار وبدیل کنند.
با ووهه به قوانین اوحادیه ار پا در صورت  ۳سال کار موفق به
دریافت اقامت دائم بلغارستان می ووند.

سرمایه گذاری در بلغارستان

سرمایه گذاری به عنوان یکی از ر ش های دریافت اقامت
بلغارستان به ومار می ر د .متقاضیان در صورت فراهم
آ ردن مدارک مورد نیاز ورایط وعیین وده ،می ووانند
اقامت دائم بلغارستان را برای خود اعضای خانواده دریافت
نمایند .اعضای خانواده وامل همسر فرزندان زیر  ۱۸سال
می وود.
قوانین سرمایه گذاری مستقیم به این منوال می باود که
سرمایه گذاران با خرید ا راق بهادار د لتی قادر خواهند بود
برای اقامت بلغارستان اقدا نمایند .در این ر ش افراد در
سریع ورین زمان ممکن ،موفق به دریافت اقامت دائم
بلغارستان می ووند .در ابتدا یزای وایپ Dبه فرد متقاضی
وعلق می گیرد پ خرید ا راق قادر خواهند بود برای
اقامت دائم اقدا نماید.
در ر ش سرمایه گذاری مستقیم ،سرمایه گذاران موظف به
خرید ا راق بهادار از د لت می باوند .در این ر ش افراد به
میزان  ۵۱۲هزار یور را به کار اختصاص می دهند .بازه زمانی
وعیین گشته برای دریافت اقامت بلغارستان از ر ش سرمایه
گذاری  ۱وا  ۲سال وعیین گشته است .الز بذکر است در
صورت افزایش سرمایه به  ۱میلیون یور  ،متقاضیان قادر
خواهند برای پاسپورت این کشور اقدا نمایند.

کار آفرینی در بلغارستان
در مبحث کار آفرینی ،سرمایه گذاران از د ر ش قادر خواهند
بود برای کارآفرینی در کشور بلغارستان اقدا نمایند.
ثبت ورکت در کشور بلغارستان :در این ر ش کارآفرینان می
ووانند با ثبت ورکت در بلغارستان استخدا حداقل  ۱۰نیر ی
کار بلغاری برای اقامت بلغارستان اقدا نمایند.
در خواست نمایندگی ورکت در کشور بلغارستان :در این ر ش
کارآفرینان که دارای سابقه وجاری در کشور خود
هستند ،قادر خواهند بود با ثبت نمایندگی وجاری خود در
بلغارستان موفق به اخذ اقامت بلغارستان ووند.
در ر ش د که به عنوان ساده ورین راه برای دریافت اقامت
بلغارستان وناخته می وود ،متقاضیان بد ن پرداخت هزینه های
هنگفت قادر خواهند بود وا اقامت بلغارستان را دریافت نمایند .در
این ر ش یک ورکت در ایران ،فرد متقاضی را به عنوان نماینده
خود در کشور بلغارستان معرفی می کند .از همین ر یزا به مدت
 ۱سال برای فرد صادر می گردد.
فرد متقاضی موظف به ثبت ورکت ،استخدا نیر ی متخصص یا
پرداخت مالیات نمی باود .این یزا به صورت سالیانه ومدید می
وود در صورت حضور  ۲٫۵سال از  ۵سال به اقامت دائم منجر
می وود .در این ر ش مهاهروی ،اقامت به همسر فرزندان زیر
 ۱۸سال وعلق می گیرد.

کار و اقامت در بلغارستان
یکی از ر ش های دریافت اقامت بلغارستان ،اخذ یزای کاری
این کشور می باود .بدین صورت که در صورت اخذ یزای کار
یزای یک ساله ای به فرد وعلق می گیرد در صورت ومدید به
مدت  ۳سال به اقامت دائم منجر می وود .ورط ومدید این یزا
پرداخت مالیات عد سوابق کیفری می باود.
قوانین یزای کار در بلغارستان همانند سایر کشورهای اوحادیه
ار پا است .از همین ر متقاضیان برای کار در کشور بلغارستان
ملز به دریافت یک پیشنهاد کاری از کارفرمای بلغاری می
باوند .کارفرماها با ووهه به نیاز های خود درخواست نیر ی کار
را به زارت کار کشور بلغارستان اعال می نمایند.
این درخواست به مدت  ۳ماه در کشور بلغارستان سایر
کشورهای اوحادیه ار پا آگهی می وود .در صورت عد استقبال
از حرفه وعیین وده ،نیر ی متخصص بین المللی می وواند برای
کار مورد نظر درخواست دهد .به همین منوال رز مه برای
کارفرماها ارسال می وود در صورت وائید کارفرما ،دعوت
نامه کاری برای فرد صادر می گردد.
ههت اطالع از ورایط کار در کشور بلغارستان اینجا
کلیک نمایید.
الز بذکر است با ووهه به ورایط عنوان وده ،وان اخذ
دعوت نامه کاری بسیار پایین می باود .در حال حاضر نرخ
بیکاری در کشور بلغارستان ر به کاهش است این کشور
وصمیم بر هذب نیر ی متخصص از سراسر
دنیا دارد.
متخصصان در زمینه های کشا رزی ،دامپر ری ،پزوکی
ر انشناسی از وان بیشتری برای کار در بلغارستان برخوردار
می باوند.

اقامت بلغارستان از طریق
ازدواج

اقامت از طریق ازد اج به عنوان یکی از ساده ورین کم هزینه
ورین ر ش های دریافت اقامت بلغارستان قلمداد می وود .افراد
در صورت ازد اج با یک وهر ند بلغاری قادر خواهند اقامت
بلغارستان را دریافت نمایند.
طبق قوانین کشور بلغارستان حداقل سن ازد اج  ۱۸سال وعیین
گشته است افراد در صورت سن بین  ۱۶وا  ۱۸سال باید از
دادگاه نامه دریافت نمایند .از دیگر قوانین حاکم در کشور
بلغارستان قوانین مربوط به چند همسری ازد اج همجنسگرایانه
می باود .طبق این قوانین ازد اج با هم هن قانونی نمی باود
ثبت نمی گردد.
ازد اج به صورت قانونی باود در کشور بلغارستان یا در سفارت
بلغارستان در سایر کشورها ثبت گردد وا هاهت قانونی داوته
باود .از مدارک الز برای ثبت ازد اج می ووان به نکات ذیل اواره
کرد:
• مدارک هویتی ز هین
• وکمیل فر ازد اج
• مدارک مربوط به ومکن مالی که نشان دهنده حمایت همسر در
کشور بلغارستان می باود
• گواهی پزوک برای وایید سالمت هر د نفر
• پر سه اخذ اقامت از طریق ازد اج بین  ۱وا  ۲سال وعیین گشته
است.

بازنشستگی در بلغارستان

کشور بلغارستان به عنوان ونها کشور ار پایی می باود که
ر ش بازنشستگی را به عنوان یک ر ش برای کسب اقامت
بلغارستان در نظر می گیرد.

بازنشستگان در صورت ارائه مدارک مورد نیاز از همله برگه
بازنشستگی قادر خواهند بود برای اقامت دائم بلغارستان
اقدا نمایند .در این ر ش همسر

فرزندان زیر  ۱۸سال

مشمول این قانون می ووند.
در حال حاضر دریافت اقامت بلغارستان از ر ش
بازنشستگی امکان پذیر نمی باود عالقه مندان به مهاهرت
به این کشور ملز به اقدا از ر ش های دیگر همچون
وریک وجاری کارآفرینی می باوند.

ویزای توریستی بلغارستان

یزای ووریستی از ر ش های اخذ اقامت ولقی نمی وود فقط
به عنوان یک راه ر د به این کشور می باود .برای اخذ یزای
ووریستی ملز به ارائه مدارکی ههت بازگشت به کشور مبدا می
باوید .این مدارک وامل سند مالکیت ،گواهی اوتغال به وحصیل
یا کار ،گردش مالی ومکن مالی می باود.
ماهیت یزای ووریستی ،سپری کردن مدت زمان مشخص در
کشور بلغارستان است .از همین ر متقاضیان در صورت ارائه
خود را برای دریافت یزای ووریستی
دعوت نامه ،وان
افزایش می دهند.
بازه های زمانی معمول برای یزای ووریستی بین  ۱۰وا  ۲۸ر ز
می باود متقاضیان ظرف مدت اعال وده ،موظف به ورک
کشور برگشت به کشور مبدا می باوند .سرمایه گذاران قادر
خواهند بود در ابتدا درخواست یزای ووریستی را وسلیم
سفارت می نمایند پ از بررسی های صورت گرفته در مدت
زمان عنوان وده ،وصمیم صحیحی را برای سرمایه گذاری اوخاذ
می نمایند.
با ووهه به قوانین موهود در کشور بلغارستان ،در صورت
دریافت یزای وینگن ،مجوز ر د به کشور بلغارستان صادر
می گردد لی دارندگان یزای ووریستی بلغارستان نمی ووانند
برای مسافرت به سایر کشورهای وینگن ر د کنند .این قانون
وا زمان ر د رسمی بلغارستان به محد ده وینگن پابرهاست.

اقامت از طریق پناهندگی در بلغارستان
اقامت از این طریق مناسب افرادی می باود که در کشور خود
از امنیت مناسبی برخوردار نمی باوند یا مورد وهدید قرار
گرفته اند .این دسته از افراد از طریق پناهندگی ارد کشور
بلغارستان می گردند .این ر ش دارای پیچیدگی ها
دردسرهای خاص خود است.
پناهندگان ممکن است با مشکالت مسکن خورد خوراک در
بلغارستان مواهه گردند .در صورت فراهم بودن همه ورایط
هم وا  ۶ماه ا ل اهازه کار نخواهند داوت .در صورت پناهنده
ودن در بلغارستان موافقت با آن قادر به زندگی در
بلغارستان خواهید بود هم چنین خانواده وما نیز می ووانند
در این کشور کار وحصیل نمایند.
آریان پارس به عنوان ونها برند در ایران که به صورت هم
زمان دارای د مجوز اعزا دانشجو از زارت علو  ،وحقیقات
فنا ری اعزا نیر ی کار از زارت کار ،وعا ن رفاه اهتماعی
می باود به وما د ستان عزیز ووصیه می کند که ر ش های
غیر قانونی هم چون پناهندگی را امتحان نگرده از ر ش های
قانونی همانند کار یا وحصیل برای مهاهرت استفاده نمائید.
الز به ذکر است که در حال حاضر کشور بلغارستان ،پناهنده
قبول نمی کند ومامی پر نده های ارهاع وده به سفارت با
هواب منفی ر بر می ووند.

اخذ اقامت از طریق تولد فرزند
در بلغارستان

یکی دیگر از ر ش های اخذ اقامت در بلغارستان وولد فرزند در
خاک این کشور می باود .سیستم وابعیت در بلغارستان از قانون
خون وبعیت می کند .بنابراین یکی از الدین حتما باید وهر ند
بلغارستان باود.
چنانچه فرزندی در خاک بلغارستان متولد وود باید از پدر
مادری بلغاری باود چرا که وولد فرزند در خاک بلغارستان خود
به ونهایی باعث اخذ اقامت این کشور نمی گردد ،مگر اینکه پدر یا

مادر ا وابعیت بلغارستان را داوته باوند.
وولد فرزندان در خاک کشورهای مختلف اروباطی به اخذ اقامت
الدین ندارد بنابراین صرفا به اسطه وولد فرزند در خاک این
کشور ،فرزند

الدین اقامت دائم بلغارستان را اخذ نخواهند نمود

الدین می بایست به صورت هداگانه ای برای دریافت اقامت
دائم اقدا نمایند.

هزینه های دریافت اقامت بلغارستان

هر مهاهروی یا دریافت اقامت مستلز پرداخت هزینه
می باود که دریافت اقامت بلغارستان از این قاعده
مستثنی نمی باود.

در این بخش از مقاله ،هزینه های دریافت اقامت
بلغارستان را مورد بررسی قرار می دهیم.

هزینه های سفر به بلغارستان

متقاضیان برای ر د به کشور بلغارستان قادر خواهند بود از
سه طریق اقدا نمایند.
پر از مستقیم :در فصل وابستان پر از قشم ایر

ماهان به

صورت مستقیم برای وهر صوفیه پر از دارند .از همین ر
مهاهران برای ر د در این فصل می ووانند با هزینه ای بالغ

بر  ۳وا  ۴میلیون وومان ارد کشور بلغارستان ووند.
مسیر د  :در سایر فصل های سال ،مهاهران باید از طریق
پر ازهای ورکیش

قطر ایرالین ارد کشور بلغارستان

ووند .هزینه های پر از به کشور بلغارستان بین  ۵وا ۷

میلیون وومان می باود.
راه زمینی :راه دیگر برای ر د به کشور بلغارستان از ر ش
زمینی می باود .بدین صورت که ارد کشور ورکیه
وهر استانبول ووید با با اووبوس به مدت  ۶ساعت راهی
کشور بلغارستان ووید .از حیث هزینه ،از ورکیه وا بلغارستان
بین  ۳۰۰وا  ۴۰۰لیر پرداخت می نمایید.

هزینه های اجرایی

در خصوص هزینه های اهرایی ،کشور بلغارستان به عنوان
کم هزینه ورین کشور در اوحادیه ار پا وناخته می وود.
متقاضیان برای دریافت اقامت بلغارستان ملز به پرداخت
هزینه های هنگفت نمی باوند

در صورت ارائه دارایی

قادر خواهند بود برای کشور بلغارستان اقدا نمایند.

از عمده هزینه های اهرایی اقامت بلغارستان می ووان به
وایید

ورهمه مدار به انضما  ۱۰۰یور پول سفارت

اواره کرد.

مزایای دریافت اقامت
بلغارستان

دریافت اقامت کشورهای ار پایی می وواند مزایا معایبی را
به همراه داوته باود .اقامت بلغارستان از این قاعده
مستثنی نیست.
از همین ر به مزایای دریافت اقامت این کشور می پردازیم
وا با آگاهی از این موارد ،انتخاب درستی را اوخاذ نمایید.
پنج وا از برورین مزایای دریافت اقامت بلغارستان به ورح
زیر می باود.

هزینه های پایین زندگی در
بلغارستان
هزینه های زندگی در کشور بلغارستان ،نسبت به سایر کشورهای
اوحادیه ار پا بسیار پایین می باود .به صورت میانگین هزینه های
زندگی در این کشور  ۴۵۰وا  ۶۰۰یور در ماه وخمین زده می
وود .هزینه های عنوان وده ،وامل هزینه های اهاره
مسکن،خوراک ،رفت آمد ،بیمه سایر هزینه های هاری می
باود.
افراد در صورت قصد خرید ملک در بلغارستان قادر خواهند بود
با کمترین میزان نرخ حتی ارزان ور از ایران به این مهم دست
پیدا کنند .هزینه خرید مسکن به ازای هر متر در کشور
بلغارستان بین  ۹۰۰وا  ۱۲۰۰یور وخمین زده می وود.
این میزان هزینه ورایط را برای خرید ملک در بلغارستان هموار
می کند.
همچنین هزینه های وحصیل در این کشور بسیار معقول می باود.
هزینه های وحصیل در کشور بلغارستان به زبان انگلیسی در
مقایسه با سایر کشورهای اوحادیه ار پا بسیار پایین ور می باود.
برای اطالع از هزینه های زندگی در این کشور مقاله هزینه های
زندگی در بلغارستان را مطالعه نمایید.

بلغارستان پلی مناسب برای و رود
به اتحادیه اروپا
یکی از یژگی های حائز اهمیت در خصوص اقامت
بلغارستان ،حضور این کشور در اوحادیه ار پا محد ده
وینگن می باود.
اقامت بلغارستان این امکان را به افراد می دهد که بد ن
هیچ محد دیتی در کشورهای اوحادیه ار پا
همله آلمان ،سوئی

وینگن از

 ،سوئد هلند سفر در صورت نیاز

مشغول به کار ووند .اگر در بلغارستان وغل مناسبی
نیافتید با در دست داوتن اقامت این کشور قادر به
هستجوی کار در سایر کشورهای عضو اوحادیه خواهید
بود .از دیگر مزایای حضور بلغارستان در اوحادیه ار پا،

اهازه افتتاح حساب در همه کشورهای اوحادیه ار پا می
باود.
همچنین دانشجویان می ووانند از وحصیل رایگان در سایر
کشورهای حوزه وینگن اوحادیه ار پا بهره مند ووند.

عدم نیاز به مدرک زبان

یکی از برورین مزایای ر ش های اقامت بلغارستان عد نیاز
به مدرک زبان می باود .در هیچ کدا از ر ش های مهاهروی
بلغارستان دانش زبان واثیر گذار نمی باود افراد بد ن هیچ
مدرکی قادر خواند بود به این مهم دست پیدا کنند.
در ر ش های سرمایه گذاری کارآفرینی کشور بلغارستان،
مدرک زبان از ور ط الز برای اقدا نمی باود .این مزیتی

بسیار مهمی نسبت به سایر کشورهای ار پایی می باود.
در س در دانشگاه های بلغارستان به زبان انگلیسی ارائه می
وود لی دانشجویان بد ن مدرک زبان می ووانند برای اخذ

پذیرش اقدا نمایند .پ

از ر د به کشور بلغارستان موظف

به ورکت در آزمون زبان می باوند با ووهه به نتایج آزمون،
د ره های زبان را ورکت می کنند.

نرخ مالیات بسیار پایین کشور
بلغارستان
یکی از برورین مزایای اقامت بلغارستان ،درصد پایین
مالیات در این کشور قلمداد می وود.
سرمایه گذاران با نرخ معادل  ۷وا  ۱۰درصد در این
کشور قادر خواهند بود برای سرمایه گذاری در این
کشور اقدا نمایند.
میزان نرخ اعال وده در مقایسه با سایر کشورهای
اوحادیه ار پا بسیار پایین می باود .این نرخ مالیات،
ورایط را برای ایجاد سرمایه گذاری فراهم می کند.

شرایط ایده آل زندگی در بلغارستان

بلغارستان به عنوان یک مقصد فوق العاده زیبا متمایز
ووصیف می وود ،این کشور با داوتن زیباورین کوه ها،

سواحل طالیی ،ر ستاهای سرسبز

غذاهای سنتی به

یکی از قطب های گردوگری در ورق ار پا وبدیل
گردیده است.
کشف هاذبه های باوکوه بلغارستان

برخی از

بزرگترین وهرهای آن نه ونها یک وجربه فراموش
نشدنی بلکه یک وجربه خارق العاده است.

مشکالت اقامت در بلغارستان

علی رغم مزایای عنوان وده برای دریافت اقامت بلغارستان،
هر ر ش قصدی دارای چالش هایی می باود.
بیان چالش های پیش ر ی کمک وایانی به عالقه مندان به
مهاهرت به این کشور می کند.
در ادامه این مقاله سه وا از بزرگترین چالش های دریافت
اقامت بلغاروان را مورد بررسی وحلیل قرار می دهیم.

اقتصاد ضعیف بلغارستان
کشور بلغارستان در مقایسه با سایر کشورهای ار پایی از
همله آلمان ،از اقتصاد ضعیف وری برخوردار است .از همین
ر  ،ر د به بازار کار در این کشور با دوواری هایی همراه
است برای ر د به بازار کار ،رقابت زیادی با افراد بلغاری
خواهید داوت.
پیدا کردن وغل مناسب با ووهه به مهارت های فرد در کشور
بلغارستان بسیار دووار می باود.
از همین ر بیشتر افراد کشور بلغارستان را به عنوان پلی

برای ر د به اوحادیه ار پا در نظر می گیرند .پیدا کردن کار
در بلغارستان ،به پارامترهای نظیر سطح آگاهی فرد از زبان
کشورها ،وجربه کاری ،یژگی های وخصی فرد ،زمان ر د
وخص به کشور چندین عامل دیگر ابسته است.

زبان بلغاری
قطعا یادگیری زبان بلغاری یکی از ملز مات کار زندگی در
بلغارستان می باود که یادگیری آن برای بسیاری از افراد
مشکل است .واید وما قادر باوید با یادگیری زبان انگلیسی

ارد بلغارستان ووید وحصیل در این کشور را آغاز نمایید
لی به خاطر داوته باوید که برای زندگی کار در هر کشور
ار پایی باید زبان آن کشور را بیاموزید.
زبان انگلیسی به عنوان سومین زبان رسمی بلغارستان

وناخته می وود.
همعیت هوان این کشور ،همگی به زبان انگلیسی وسلط
دارند لی زبان رسمی این کشور بلغاری پ

از آن زبان

ر سی می باود .از همین ر برای ایجاد ورایط ایده آل،
دانش زبان بلغاری ضر ری می باود.

نداشتن حق همراه در
بلغارستان
یکی از بزرگترین چالش های اقامت بلغارستان را می ووان
عد اهازه ر د همراه هم زمان اواره کرد .در ومامی ر ش
های مهاهرت به بلغارستان ،فرد اصلی به صورت مجزا اقدا
می نماید در صورت دریافت IDکارت قادر خواهد بود برای
همراهان خو اقدا نماید.
این قانون در ر ش وحصیلی هم به چشم می خورد دانشجو
در ابتدا برای وحصیل در این کشور اقدا می نماید پ

از

آن می وواند همسر فرزندان زیر  ۱۸سال خود را به همراه
داوته باود.

الز بذکر است که حق همراه در ومامی ر ش های اقامت
بلغارستان هود دارد لی امکان همراهی هم زمان به ندرت
میسر می باود.

امکان اخذ اقامت بلغارستان در
سال۲۰۲۰
ر ند ر به صعود مهاهرت به کشور بلغارستان از سال ۲۰۱۸
ور ع ود

کشور بلغارستان به عنوان یکی از مقاصد

پرطرفدار ار پا به ومار رفت .با ووهه به ناوناس بودن این

کشور ر ش های مهاهروی وعداد کمی از ایرانیان به دنبال
اخذ اقامت بلغارستان بودند.
در آغاز سال  ۲۰۱۹درهای بلغارستان به سمت مهاهران

ایرانی گشوده ود ونوع ر ش های مهاهروی در این کشور
به چشم می خورد .با ووهه به وایعاوی مبنی بر ر د کشور
بلغارستان به محد ده وینگن بسیاری از مهاهران بدنبال
سرمایه گذاری در این کشور بودند وا با فراهم آ ردن ورایط
مورد نیاز پ

از سپری کردن مدت زمان مشخص ،مجوز

حضور در سایر کشورهای این منطقه را داوته باوند .از همین
ر نرخ مهاهرت به کشور بلغارستان در سال  ۲۰۱۹پیشرفت
چشمگیری داوته است.

با ووهه به مزایای بیشمار اقامت بلغارستان ،بسیاری از افراد
این کشور را در سال  ۲۰۲۰به عنوان هدف نهایی خود
انتخاب می نمایند .از مهم ورین مزایای اقامت ر ش های
مهاهروی بلغارستان می ووان به:
•
•
•
•
•

وحصیل بد ن مدرک زبان
سرعت باال در دریافت اقامت
هزینه های بسیار پایین برای سرمایه گذاری
رفتار محترمانه با مهاهران
دسترسی بسیار آسان به این کشور اواره کرد .یکی از
مهم ورین دالیل انتخاب بلغارستان برای کسب اقامت از
هانب مهاهران ،وان باالی دریافت یزای مختلف به
این کشور می باود.

وواهد نشانگر این موضوع می باود که در سال  ،۲۰۲۰کشور
بلغارستان به عنوان یکی از اهداف اصلی مهاهران برای
دریافت اقامت زندگی در خارج از کشور می باود .از همین
ر با افزایش میزان درخواست های ارائه وده به سفارت ،از
این بعد سختگیری های بیشتری برای اعطا یزا اقامت
هود خواهد داوت.
ووصیه مشا رین آریان پارس به آن دسته از متقاضیان که به
دنبال دریافت اقامت با کم ورین هزینه ها در سریع ورین
زمان ممکن می باوند بدین صورت است که هر چه سریع
ورین برای بررسی ر ش های مهاهرت اقامت بلغارستان
اقدا نمایند فرصت را غنیمت بشمارند.

