
 

RESIDING AND DOING BUSINESS IN BULGARIA: 
A LEGAL GUIDE FOR FOREIGN CITIZENS 

 
 
September 18, 9:30 AM 
Poligrafia Conference Center 
Duration: 3 hours 
Please, confirm your attendance by September 15 at 
ivailospasov@investsofia.com 
Free entry 
 
Sofia Investment Agency in partnership with Kambourov & 
Partners Law Firm kindly invite you to a joint seminar designed to 
provide expert answers to some of the most frequently asked 
questions by foreign persons willing to reside in Bulgaria 
successfully and for a long term. The practical answers will cover 
three main topics: 
 
 

 Residence and import of workforce in Bulgaria 

 Acquisition of property by foreign natural persons and 
companies in Bulgaria 

 Business and personal data protection in Republic of 
Bulgaria. Information Security. 
 

ПРЕБИВАВАНЕ И БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ: 
НАРЪЧНИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ 

 
 
18-ти септември, 9:30 ч. 
Полиграфия Офис Център 
Продължителност: 3 часа 
Моля потвърдете присъствието си до 15-ти септември на имейл 
адрес ivailospasov@investsofia.com 
Вход свободен 
 
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 
(СОАПИ) и Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“ имат 
удоволствието да ви поканят на съвместен семинар, създаден да 
даде експертни отговори на някои от най-често задаваните 
въпроси от чуждестранните граждани, желаещи да пребивават 
дългосрочно и успешно на територията на България. 
Практическите отговори ще бъдат насочени към три теми: 
 

 Пребиваването и вноса на работна сила в България 

 Придобиването на недвижими имоти в България от 
чуждестранни граждани и компании 

 Защита на бизнес и лични данни в България. 
Информационна сигурност. 
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AUDIENCE 

 Foreign embassies and chambers of commerce in Bulgaria 

 Investors and investment funds  

 Leading companies of the manufacturing sector  

 Advisory companies 
 
 
AND IS RIGHT FOR YOU IF: 

 You would like to learn more about the procedures for the 
acquisition of a work permit or a blue card in Bulgaria 

 

 You are interested in the legal and tax aspects of property 
acquisition in Bulgaria 
 

 You are curious about the regulatory aspects of data 
protection in Bulgaria 

 
СЪБИТИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА: 

 Посолства и търговски представителства в България 

 Инвеститори и инвестиционни фондове 

 Водещи компании от производствения сектор 

 Консултантски компании 

  
И Е ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС, АКО: 

 Бихте искали да научите повече за процедурите по 
издаване на разрешително за работа или синя карта в 
България 

 Бихте искали да научите повече за правните и данъчни 
аспекти на придобиването на собственост върху 
недвижими имоти в България  

 Бихте искали да получите експертни отговори на 
въпроси, свързани със защитата на личните данни в 
България 

 

 

 

 


