
 אנו ב- דורון לוין - רואה חשבון, מאמינים כי בולגריה 
 מהווה היום אחד מהמקומות המתאימים ביותר לחברות 

כדי לעשות עסקים בינלאומיים, מכל הבחינות. 

למה בולגריה?
מס החברות בבולגריה עומד על 10% בלבד, המס על הדיבידנד עומד על 5% בלבד ועלויות כוח אדם, תפעול ורכש 

זולות בהרבה ממקומות רבים בעולם. תפיסת העולם העסקית שלנו, דוגלת בהבנת צרכיך ויצירת הפלטפורמה 
הנכונה ביותר בשבילך, כדי להצליח ליישם את מטרותיך, להקים חברה בולגרית ולעשות באמצעותה עסקים 

בבולגריה, באירופה ובשאר העולם.
הסניף הבולגרי מנוהל ע"י נציג ישראלי בכיר שגר בבולגריה.

השיטה שפיתחנו, מאפשרת לך לפעול בראש שקט, להניח למומחים לטפל עבורך בהקמת החברה בבולגריה, 
בניהול החברה ובכל ההתנהלות האדמינסטרטיבית, המשפטית והפיננסית.

אנו מאמינים ביחס אישי וליווי צמוד לאורך כל הדרך – רק בדורון לוין - רואה חשבון, תוכל לקבל נציג עסקי 
מקצועי, שדובר את השפה שלך ומטפל בך באופן אישי. תפקידו של הנציג העסקי האישי, לרכז עבורך את כל 
הפעילות, ליידע אותך ולדווח לך על כל שלב, לפקח על כל הנעשה בחברה לשביעות רצונך והכל בשפה שלך. 

הנציג העסקי פועל כל היום להצלחת העסק שלך. באמצעות השיטה הייחודית, אנו מעניקים לך הזדמנות לחסוך 
בהוצאות, לחסוך זמן, לצמצם חבות ותשלומי מס, להגדיל את הפעילות והכי חשוב – להרוויח יותר!

לשירותך, צוות מומחים בעלי ניסיון וידע רב שנים, בכל התחומים, שיעניקו לך את כל השירותים המקצועיים 
הנדרשים. אנו מאמינים בשותפות לדרך ומכירים לעומק את נבכי הקמת החברות בבולגריה, יודעים לסייע לך 

בקידום העסקים שלך באירופה ובמישור הבינלאומי בכלל, ונוודא שכל ניהול החברה יתבצע על הצד הטוב 
ביותר, כדי שאתה תתמקד במומחיות שלך – קידום ופיתוח העסק שלך להצלחה!

הקמת החברה בבולגריה
אנו בדורון לוין - רואה חשבון נקים עבורך את החברה בדרך הנכונה שתתאים לדרישות והצרכים שלך:

נדון יחד איתך ונמצא את סוג החברה שתתאים לך – בבולגריה 4 סוגי חברות מקובלות:
)EOOD( חברה פרטית בע"מ בבעלות ישות משפטית אחת   
)OOD( חברה פרטית בע"מ בבעלות יותר מישות משפטית   

)EAD( חברה בע"מ עם מניות רשומות בבעלות ישות משפטית   
)AD( חברה בע"מ בבעלות יותר מישות משפטית   



ניהול כל תהליכי הרישום והניהול בבולגריה – טיפול שוטף משלב ההקמה לרבות רישום החברה וכל הקשור 
להתנהלות מול הרשויות בבולגריה, גופים סטטוטוריים ועוד.

נפתח לחברה שלך חשבון בנק באחד או יותר מהבנקים בבולגריה
נרשום את החברה שלך למע"מ

ניהול החברה בבולגריה
אנו בדורון לוין - רואה חשבון מציעים לנהל עבורך את החברה הבולגרית שלך בצורה חלקית או מלאה

ממינוי דירקטורים ועד ניהול מלא
מינוי מנכ"ל / מנהל כמתחייב מהחוק הבולגרי

ניהול ואיתור כ"א
ניהול פיננסי 

ניהול אדמניסטרטיבי
התנהלות אל מול הרשויות הבולגריות

פיתוח עיסקי

פיתוח עסקי 
 אנו בדורון לוין - רואה חשבון , שואפים לתת לך את השירות הטוב, המקצועי והמשתלם ביותר עבורך. 
 נהיה איתך ונלווה אותך בכל שלבי התהליך מרעיון ועד עסק מוצלח ומשגשג תוך מתן מגוון השירותים 

החיוניים והרלוונטים לעשות זאת
   בניית תוכנית עיסקית
   יצירת זהות תאגידית

   זכויות קניין רוחני
   אסטרטגיה שיווקית

   אסטרטגיה תקשורתית
   ניתוח משפטי ומיסויי

   ניתוח, איתור ומציאת המיקום הנכון לעסק שלך
   בניית קמפיין שיווקי ותקשורתי

   הצפת ערך
   איתור ומציאת צינורות שיווק ומכירה

   סקרי שוק
SWOT ניתוח   

   ניתוח השוק, התחרות והמתחרים
   אישורים משפטיים וקשרי ממשל

   אירגון והשגת רישיונות, במידת הצורך
   עיצוב ובניית אתר אינטרנט

   שיווק דיגיטלי
   חיבורים עיסקיים – מציאת שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות

   התאמת המותג שלך לשוק המקומי ולתרבות המקומית
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