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Deși poate este greu de crezut, Bulgaria a ajuns să fie cea mai coruptă țară din Europa și una
dintre cele mai sărace națiuni din Europa. S-au spus multe lucruri despre miniștrii bulgari, că
aceștia sunt foarte corupți și că nu se poate face nimic.

Bulgara a ajuns să fie considerată o țară din lumea a treia? Mulți specialiști compară
Bulgaria cu Cehia și Polonia, deși este o țară mult mai bogată decât Pakistan sau Liban. Multe
din țările africane dar și cele care sunt încă în război, sunt considerate ca fiind din lumea a treia.
În Bulgaria, rata de deces este foarte mare, această țară este pe locul 3 în lume. În ceea ce
privește natalitatea, aceasta a scăzut în această țară. Probabil și acestea sunt motive pentru ca
Bulgaria să fie considerată o țară din lumea a treia. Cele mai grave probleme sunt însă
sărăcia și criminalitatea
.

Și totuși, în Bulgaria o parte a țării arată modern, iar nivelul de trai în anumite regiuni (în
capitala Sofia, în Varna, Plovdiv și Burgas) este mai bun ca în alte zone. Din păcate corupția își
pune amprenta, astfel că deseori este aproape imposibil să-ți deschizi o afacere, un restaurant,
fără să ai protecție politică. Asta arată clar că în această țară corupția este mare și a afectat
guvernul, autoritățile locale.

Oamenii de afaceri străini, mai ales din România vin aici pentru anumite avantaje, în ceea ce
privește fiscalitatea. Ei sunt atrași de următoarele aspecte:
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· Salariile care sunt mici la angajați, impozitul pe profit este de 10%

· Nu se depune declarație fiscală trimestrial, impozitul pe dividende este stabilit la 5%

· Costurile la materii prime sunt mici, chiriile la case și locuințe sunt mai accesibile ca în țara
noastră

· Transportul este ieftin, sistemul bancar este stabil, educația gratuită

· Conexiunile la Internet sunt foarte bune, ele fiind considerate chiar cele mai rapide din
Europa

· Asistența medicală este ieftină, însă există și specialiștii medicali de primă clasă care sunt
destul de costisitori.

După cum spun specialiștii, una dintre problemele grave din Bulgaria este rata criminalității
care a crescut. Există mulți
romi care trăiesc &icirc;n ghetouri
și care fac mulți copii, astfel numărul lor este din ce în ce mai mare. În această țară pot apărea
multe infracțiuni, care de care mai abominabile.

Romii din Bulgaria trăiesc în sărăcie, în condiții aproape inumane. În Bulgaria există cel mai
mare ghetou de țigani din Europa. Se numește Stolipinovo și este un cartier ghetou, în care
oamenii trăiesc în condiții foarte rele, fără lumină și apă curentă. Blocurile arată jalnic, sunt din
perioada comunistă, au canalizări sparte, iar focarul de infecții și boli (precum hepatita) este
destul de mare. Majoritatea oamenilor din acest cartier sunt țigani romi.
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În multe articole din mass-media s-a scris despre țiganii din ghetoul din Bulgaria și în
majoritatea poveștilor s-a amintit despre infracțiuni uriașe, despre crime, sărăcie, furturi, droguri.
În această țară dar și în alte țări ale Europei, acesta este un subiect controversat, pentru că
mulți oamenii vorbesc despre rasism și discriminare. Există multe povești despre romii din
ghetoul din Bulgaria, care pun această nație într-o lumină nefavorabilă.

În Bulgaria se întâmplă multe infracțiuni și nu doar din cauza țiganilor, ci mai ales a mafiei,
care se instalează și în alte țări ale Europei, printre care Italia și România.

Oamenii de afaceri străini și chiar turiștii au nevoie, în astfel de cazuri, de serviciile unui
avocat cu studii în Drept Penal
, care să îi reprezinte în instanță, în caz de infracțiuni cum ar fi: furt de mașini, jaf, trafic de
droguri, vătămări corporale, înșelăciuni, ucidere, falsificare și spălare de bani, răpire,
amenințări, trafic de persoane, accidente, deținere ilegală de arme, conducere în stare de
ebrietate, încălcarea limitei de viteză, etc. În toate aceste infracțiuni grave, ajutorul unui avocat
este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legale, în fața instanței judecătorești.

Cei care vor să facă afaceri în Bulgaria pot apela la avocatul Denislav Marinov care este
membru al Baroului Ruse și
este un avocat ce vorbește limba română în Bulgaria
. Românii au multe avantaje dacă aleg acest avocat pentru că oferă servicii juridice, de Drept
Administrativ, Drept Comercial, Drept de Proprietate, Drept Penal, Drept al Muncii, servicii de
înființare firme, societăți comerciale și servicii de contabilitate.
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