
БИЗНЕС КОМПАС 

 
ЗА ЧЕРНА ГОРА  

 

 

 

 

1. Обща информация 

 

Територия: 13 812 кв. км. 

Акватория: 2540 кв. км. 

Брегова ивица: 293.5 км. 

Население: 620 029 (преброяване 2011 г.) 

Столица: Подгорица 

Престолен град: Цетинье (стара столица) 

Национален празник: 21 май – Ден на независимостта 

13 юли – Ден на държавността 

Национален химн: песента  “Ой свиетла майска зоро” 

Национална валута евро (от 1 януари 2002 г.) 

Държавен флаг: червено със златен кант и герб в средата 

Религии          православна, ислям, католическа 

Основни езици    черногорски, сръбски, бошнячки, 

   албански и  хърватски 

 

 

2. Форма на управление 

  

Форма на управление 

Черна Гора е независима държава от 03.06.2006 г., като преди това беше в 

Държавния съюз на Сърбия и Черна Гора. По Конституция е парламентарна 

република. 

 

Висш законодателен орган 

Парламентът, наричан Скупщина е висшият законодателен орган според 

Конституцията на Черна Гора. Еднокамарен, състоящ се от 81 депутати, избрани пряко 

по пропорционалната система. 

 

Последни проведени парламентарни избори (вкл. резултати от тях) 

      Последните редовни парламентарни избори бяха проведени на 14.10.2012 г.     

      Резултати: 

      Демократична партия на социалистите – 32 мандата; 

      Социалдемократическа партия               -   7 мандата; 

      Демократичен фронт                            -     20 мандата; 

      Социалистическа народна партия          -    9 мандата; 

      Позитивна Черна Гора                            -    7 мандата; 

      Бошнячка партия                                    -     3 мандата; 

      Албанска коалиция                                 -      1 мандат; 

      ФОРЦА                                                     -      1 мандат; 

      Хърватска гражданска инициатива        -     1 мандат. 



Президент 

Филип Вуянович, избран за пет годишен мандат на 07.04.2013 г. 

 

Изпълнителна власт (вкл. състав на правителството) 

Председател на правителството (Министър председател) 

      Мило Джуканович 

 

      Заместник- министър председатели: 

      Душко Маркович –  ресор политическа система, външна и вътрешна политика 

      Вуица Лазович  - ресор икономическа политика и финансова система 

      Рафет Хусович – ресор регионално развитие 

      Петар Иванович 

      Миодраг Вуйович 

 

      Министерства: 

      Министерство на икономиката – Владимир Каварич 

      Министерство на транспорта и морското дело – Иван Брайович 

      Министерство на устойчивото развитие и туризма – Бранимир Гвозденович 

      Министерство на външните работи и европейската интеграция – Игор Йовович  

      (изпълняващ длъжността) 

      Министерство на финансите – Рашко Коневич 

      Министерство на културата – Павле Горанович 

      Министерство на отбраната – Милица Пеянович - Джуришич 

      Министерство на селското стопанство и селските райони – Миленко Попович 

      Министерство на вътрешните работи – Горан Данилович 

      Министерство на правосъдието – Зоран Пажин 

      Министерство на просветата – Предраг Бошкович 

      Министерство на труда и социалните грижи – Борис Марич 

      Министерство за защита на човешките и малцинствените права – Суад Нуманович 

      Министерство на науката – Саня Влахович  

      Министерство на здравеопазването – Будимир Шегрт 

      Министерство за информационно общество и телекомуникации – Вуица Лазович 

      Министър без портфейл /ресор извънредни ситуации/ - Мария Вучинович. 

 

3. Икономика и основни показатели на страната през финансовата 2015 г.  

 

Природни ресурси, условия за развитие на селското стопанство 

Черна Гора има големи залежи на боксит и на въглища и по-малки находища на 

цветни метали. Страната има богат хитро потенциал (три бързи реки – Морача, Тара, 

Лим) и две езера, които са удобни за изграждането на средни ВЕЦ. 

Селското стопанство се развива в плодородните котловини около Подгорица (Зета) 

и в северната част на страната, които са благоприятни за отглеждането на зеленчуци и 

плодове. Климатът по морето и във вътрешността е благоприятен и за лозови масиви и 

цитрусови култури (температурите през зимата не падат по нулата). 

 

Степен на развитие на отделните сектори: 

- Промишленост  

Промишленото производство през 2015 г. в сравнение с предходната година се е 

увеличило със 7,9%. Производственият сектор отбеляза рекорден ръст от 19,9%, но при 



другите два сектора нивата са с по-ниски – в добивната индустрия ръстът е с 8,1% , а в 

сектора на производството на електроенергия с 5.9%. 

Металообработване (Металургичен комбинат в Никшич – функциониращ, 

собственост на турския „Тос челик”), корабостроене, тютюнева и хранително-вкусова 

промишленост. 

Пред завършване е ключовия за икономиката на Черна Гора проект за смяна на 

собственика на Комбината за алуминий в Подгорица (КАП). След като на 10.06. 2014 г. 

беше подписан договор за покупко-продажба на КАП между синдика на комбината и 

Веселин Пейович, собственик на фирма „Унипром”, последният все още не е влезнал 

напълно във владение ине е изплатил пълната сума от 28 милиона евро. Пейович 

поиска отсрочки поради заведените от бившите руски собственици ЦЕАК дела и заради 

някои все още нерешени имотни въпроси. Бившият собственик Дерипаска заведе 

няколко дела пред Стопанския съд в Подгорица (част от тях отхвърлени, а други все 

още не приключили), едно течащо дело в Никозия, в резултат на което кипърският съд 

издаде забрана за разпореждане със собствеността на КАП, с която Черна Гора не се 

съобрази и две международни арбитражни дела срещу Черна Гора за около 900 

милиона евро. 

 

- Енергетика 

Една  ТЕЦ „Плевля” и две ВЕЦ. Страната все още е вносител на ел. енергия. Няма 

газификация. 

По проекта за втори блок в ТЕЦ „Плевля” беше проведен търг, спечелен от  

чешката Skoda Praha с предложение за блок с  мощност 254 МВ и ефективност 39,5%, 

на стойност 338,5 милиона евро. В Електрическата компания на Черна Гора съществува 

известно несъгласие между мажоритарния собственик в лицето на държавата и 

миноритарния - италианската компания А2А, относно рентабилността на втория блок. 

Въпреки това към момента правителството се готви да реализира този проект. 

След като през 2014 г. приключи процедурата по набиране на заявления на търга 

за даване на концесии за изследване за нефт и газ в 13 блока от континенталния шелф 

на Черна Гора, предстои предоставянето на правата за проучвания в първите седем 

блока на руско-италианския консорциум Novatek-ENI. 

Министерството на икономиката на Черна Гора завърши разчетите за участъка 

от Адриатическо- йонийския газопровод на черногорска територия. Този участък с 

дължина 94,1 км. би струвал 118,7 милиона евро, а от него Черна Гора би получавала 21 

милиона евро годишно от транзитни такси. Трасето се предвижда да премине от 

Анималско поле (Улцин), Бар, под вода до п-ов Луштица, през полуострова и отново 

под вода до Хърватия.  

 

- Селско стопанство 

Овощни култури (круши ябълки, смокини) и лозови масиви. Разпокъсано 

производство на зеленчуци и плодове, а по морето и на маслини. Животновъдство – 

слабо развито и екстензивно по характер, най-много овце, кози и крави, пчеларство. 

Риболовен сектор – улов на морска риба в териториалните води, без наличието на 

голям риболовен флот. Лов и риболов  слабо развит. Гори – широколистни и 

иглолистни,  в северната част на страната. 

 

- Услуги 

Туризъм –  устойчиво развиващ се морски и планински вид. Като успешен пример за 

запазване на постоянен темп на растеж, дори в условията на украинската криза, може 

да се посочи именно туризма на Черна Гора. Туристическият оборот през 2015 г. в 



сравнение с предходната година, измерен чрез броя на нощувки и броя туристи отчете 

рекорден ръст. През 2015 г. 1,71 милиона туристи са посетили Черна Гора, което е 

12,9% повече в сравнение с предходната година, а те са реализирали 11,1 милиона 

нощувки което е с 15,7% повече. Над 93% от общия брой нощувки са реализирани от 

чуждестранни туристи. Прогнозната оценка на приходите от туризъм през 2015 г. е за 

около 800 милиона евро. 

Банков сектор – Банковият сектор през 2015 г. се характеризираше със стабилност 

и висока ликвидност през цялата година, докато неликвидността в реалния сектор 

непрекъснато се разраства. В края на декември 2015 имаше 14 870 блокирани 

длъжници, с общ размер на дълга от 548 милиона евро. В сравнение с предходната 

година, броят на длъжниците се е увеличил с 5%, а размерът на дълга - с 10,5%. В 

страната към края на миналата година оперират 14 търговски банки. При паричните 

агрегати, генерирани през 2015 г. се наблюдаваше увеличение на депозитите на 

домакинствата, капитала на банките, общата сума на активите и пасивите на банките, 

както и леко нарастване на кредитите, докато нивото на лихвените проценти леко 

намаля. Нивото на неликвидните кредити беше намалено от 16,78 % от общия обем 

кредити през 2014 г. на 13,3% през 2015 г., но все още остава високо. 

Черна Гора не е член на еврозоната, но като официална валута в страната и чужбина 

използва евро. Преминаването първоначално към германска марка, а по-късно към евро 

беше наложено по политически причини още преди напускането на съюза със Сърбия. 

Поради малката нетна стойност на черногорския финансов пазар, неговите осцилации 

не представляват заплаха за общата финансова рамка на еврозоната. 

Телекомуникационни услуги – 100% мобилно покритие, наличие на 3 мобилни 

оператора Promonte, T-com, M:tel. Стационарни телефонни постове – 1 оператор T-com, 

с добро средно покритие на домакинствата, 98% оптичен кабел. Интернет доставчици – 

добре развити, равномерно разпределени в страната с добра средна скорост, като най-

големите са T-com (www.t-com-cg.com), Montsky (www.montsky.net).  

Транспортни услуги 

Въздушен транспорт. Две граждански летища – Подгорица и Тиват. Полети до 

Белград, Истанбул и Москва всекидневно и няколко пъти седмично до Любляна, 

Загреб, Рим, Виена, Будапеща, Лондон, Франкфурт, Цюрих Париж, Дюселдорф, Лион, 

Петербург, Бари, Неапол. За България – няма директен полет, а през Белград, Виена и 

Истанбул. 

Ж.п. транспорт – международна линия Бар – Белград. Вътрешна най-натоварена 

Подгорица – Бар, Подгорица – Биело Поле и Подгорица – Никшич.  

Шосеен – нормално развит. Няма автомагистрали. 

Воден – фериботна линия Бар –Бари. 

 

Данъчна система 

Корпоративен данък печалба – плосък, 9%. 

Данък на дохода – за заплати до 720 евро (480 евро нето) – 9%, над тази сума – 15%. 

ДДС – 19%  стандартен, 7% намален (за основните хранителни стоки, лекарства, 

учебници, туристическо настаняване, вестници и др.) и 0% за лекарства и медицински 

средства, финансирани от Здравната каса и IT оборудване. Периодът на връщане на 

ДДС е 30 дни. 

 

Данъчни преференции: 

- данъчни кредити (дължимият данък може да бъде намален с 25% от инвестирана 

сума за съответния данъчен период, но не повече от 30% от дължимия данък). 

- субсидии за неразвити райони; 

http://www.t-com-cg.com/
http://www.montsky.net/


- отсрочване на данъчни задължения; 

- данъчни облекчения за нови работни места. 

Няма данък върху дивиденти. 

Черна Гора има подписани Споразумения за избягване на двойното данъчно 

облагане с 36 страни: Албания, Беларус, Белгия, БиХ, България, Китай, Хърватия, 

Кипър, Чехия, Дания, Египет, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Иран, Италия, 

Корея, Кувейт, Латвия, Македония, Малайзия, Молдова, Холандия, Норвегия, Полша, 

Румъния, Русия, Словакия, Словения, Шри Ланка, Швеция, Швейцария, Турция, 

Украйна, Великобритания. 

 

Перспективни промишлени, инфраструктурни, енергийни и др. проекти 

В периода до 2018 г. се предвижда завършването на 9 крупни инвестиционни 

проекта на обща стойност около 4,5 милиарда евро, както следва: 

 

№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ 

(в милиони евро) 

1 Туристически комплекс „Кумбор”  570 

2 Туристически комплекс „Плави хоризонти” 250 

3 Подводен високоволтов кабел Черна Гора - 

Италия 

800 

4 Туристически комплекс „Луштица” 1 100 

5 Порто Монтенегро - Тиват 100 

6 Мина за въглища „Маоче” и ТЕЦ 500 

7 Втори блок на ТЕЦ „Плевля” 330 

8 Лифт Котор - Цетине 47 

9 Първи участък на магистралата Бар-Боляре 809 

 

На 11.05. 2015 г. официално започнаха първите работи по строежа на магистралата 

Бар – Боляре в участъка Смоковац – Матешево. От тази дата тече срокът от 48 месеца, 

за който китайската компания CRBC трябва да предаде обекта завършен. В случай че 

не се спази това условие, договорът за изграждането на магистралата предвижда 

изплащането на неустойки от страна на строителя. Участъкът Смоковац – Матешево е с 

дължина 41 км и на него са предвидени 45 моста и 32  тунела. Участъкът се финансира 

чрез кредит от китайската банка ЕКСИМ и от собствени средства. 

 

Състояние на транспортната инфраструктура на страната 

Пътната мрежа в страната е около 7000 км. Главните и регионалните пътища са 

1847 км. (с 312 моста и 136 тунела), от които 92% са асфалтирани. Гъстотата им е 

13 км. на 100 кв.км. Локалните и не категоризираните са около 5 100 км. Има няколко 

средни инфраструктурни проекта, изградени през последните години – тунел Созина по 

направлението Подгорица – Бар, мостът „Милениум” в Подгорица и реконструкцията 

на ГКПП Дебели Брег (на границата с Хърватия). Няма автомагистрали. 

Железопътната мрежа е с обща дължина 326 км. (248,8 км. Открити линии и 

77,2 км. гарови коловози), с един коловоз, с нормална широчина. Електрифицирани са 

223,8 км., монофазно с 25Кv, 50 Hz. Има 48 гари и спирки и 10 товарни рампи. 

Основните направения са  Подгорица – Никшич,  Бело Поле – Бар и Подгорица – Тузи.  

Двете международни летища в Черна Гора са Подгорица и Тиват (80 км. 

югозападно от Подгорица). 

Единствено пристанище Бар има функциите на търговско, докато другото 

пристанище в Котор се използва главно за туристически цели. 



 

Макроикономически показатели  

Според наличните данни за 2015 г. се очаква Черна Гора да реализирала ръст на 

БВП по отношение на предходната година от 3,6%, което потвърждава очакванията за 

постепенно възстановяване на черногорската икономика. Трябва да се отбележи, че за 

периода 2016-2018 г. правителството е заложило ръст на БВП, съответно 4,1%, 4,0% и 

3,0% . 

 

Основните икономически показатели за 2015 г. са следните: 

 

№ ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ 

1 БВП по реални цени в млн. евро  3 547 

2 Бюджет в млн. евро 1 963 

3 Ръст на БВП в % 3,6 

4 Инфлация в % 1,5 

5 Ниво на безработицата в % 17,5 

6 Средно брутно възнаграждение в евро 725 

7 Средна пенсия в евро 271 

8 Бюджетен дефицит в % от БВП 6,6 

9 ПЧИ в млн. евро 498 

 
Високата задлъжнялост на бюджета за 2015 г. се дължеше преди всичко на 

средствата определени за изграждането на магистралата Бар-Боляри (участъка 

Смоковац-Матешево) и повишеният обем на дълговете за погасяване. Наблюдаваше се 

и отстъпление от препоръките на  Централната банка за ограничаване на държавните 

гаранции, които от 25 милиона евро през 2014 г. са се повишили на 101 600 000 евро 

през 2015 г.  

 

4. Привлечени преки чуждестранни инвестиции и местни инвестиции в 

чужбина 

 

Притокът на ПЧИ в страната за периода от 2002 г. до ноември 2015 възлиза на над 

7,8 милиарда евро. 

Общият приток на ПЧИ за единадесетте месеца на 2015 г. възлиза на 670,8 милиона 

евро, което прави увеличение от 48,5%, докато нетният приток е със 79,7% по-висок. 

Окуражаващо е, че най-големият приток е генериран на базата на инвестиции в 

компании и банки и представлява 46,8% (ръст от над 4,3 пъти), докато инвестициите в 

недвижими имоти са по-ниски с 17,4%. 

Чрез специална програма за стимулиране на инвестициите, правителството пое 

ангажимент да осигурява до 10 000 евро субсидия за едно работно място при 

реализацията на одобрени инвестиционни проекти за над 500 000 евро,  които 

разкриват поне 20 нови работни места. 

Черна Гора реализира минимални инвестиции в чужбина. 

 

5. Външна търговия 

 

Членство в международни търговски и финансови организации. 

Черна Гора е член на ЦЕФТА от 2006 г. Член на СТО от 2011 г. Черна Гора е член 

на МВФ и Световната банка (IFC, IDA-MIGA) и на ЕБВР. 

Мита с ОНД – 1%. 



 

Данни за външната търговия на страната. Географско разпределение на външната 

търговия, основни външнотърговски партньори. Основни стоки по износа/вноса на 

страната 

Външната търговия на Черна Гора се характеризира с висока степен на 

либерализация, ниското ниво на покритие внос-износ и все по-голям търговски 

дефицит. 

Общият външнотърговски обмен на Черна Гора през 2015 г. възлиза на 2 157,7 

милиона евро и е с 1.9% по-висок, в сравнение с предходната година. Изнесените стоки 

се оценяват на 317,1 милиона евро, което е с 4,8% по-малко, докато са внесени стоки на 

стойност 1 840,5 милиона евро, което е с 3,2% повече от 2014 г. 

Общият търговският дефицит възлиза на 1 523,4 милиона евро, което е с 5% повече 

от предходната година. Коефициентът на покритие внос-износ е 17,2% и по-нисък от 

предходната година, когато е бил в размер на 18,7%. Най-високият обем на външната 

търговия е със страните от Европейския съюз- 40,4% от общия обем на търговията и с 

членките на ЦЕФТА – 38,7%. 

Основните външнотърговски партньори в износа са: Сърбия (70,2 милиона евро), 

Италия (40 милиона евро) и Босна и Херцеговина (29,4 милиона евро). Основните 

външнотърговски партньори във внос са: Сърбия (518,1 милиона евро), Китай (189,6 

милиона евро) и Босна и Херцеговина (120 милиона евро). Основните експортни 

продукти са все още цветните метали с дял от 21, 9% в общия износ, следвани от 

електроенергия с 9,4%, корк и дървен материал с 9,1%, минерални вещества и метални 

отпадъци с 8,6%, напитки с 6,7% , желязо и стомана с 6.6% и индустриални машини за 

общо ползване с 4,1% (най-вече изнесени от японската компания Daido metal, Котор). 

Общият износ на храни и живи животни възлиза на едва 26,4 милиона евро, а това е 

повече от 14 пъти по-ниско от общия внос на подобни стоки. 

Общият внос е 5,8 пъти по-висок от износа. Потребителските стоки и готови 

продукти са предимно вносни, докато вноса на суровини за производството е много по-

нисък. Машините и транспортното оборудване имат най-голям дял във вноса в размер 

на 407,8 милиона евро или 20,2% повече в сравнение с предходната година (от тях 

пътни превозни средства в размер на 115,4 милиона евро и електрически машини, 

апарати и оборудване в размер на 86.9 милиона евро), телекомуникационно оборудване 

и устройства (63,2 милиона евро) и индустриални машини за общо ползване (63,0 

милиона евро), което е над 13 пъти повече от стойността на износа в тази група 

продукти. 

Вторият от стойността внос е този на храни и живи животни, който през 2015 г. 

възлиза на 379, 6 милиона евро и е с 4,6% по-нисък в сравнение с предходната година. 

Това най-вече се дължи на намалението при вноса на месо и месни продукти от 27,6% и 

лекия спад на вноса на кафе, чай и подправки (с 2,8%). Вносът на напитки се е 

увеличил с 6,4%, а на тютюневите изделия с 0,8%. 

Вносът на продукти, класифицирани като материали (неметални минерални 

продукти 77,7 милиона евро, метални изделия е 68,1 милиона евро, желязо и стомана 

41,3 милиона евро, хартия, картон и дървесна маса 30,8 милиона евро) съставлява 

повече от 14% от общата стойност на вноса или в абсолютни стойности - 282 милиона 

евро. 

Вносът на различни готови продукти (дрехи, обувки, мебели и сглобяеми 

конструкции) е в размер на 252,5 милиона евро или 13,7% от общия внос, този на 

минерални горива и смазочни материали съставлява 10,8% от общия внос, на 

химическите продукти – 10,6% от него, а на сурови материали, с изключение на горива 

- 2.4% от общия внос. 



6. Развитие на търговско икономическите отношения  с България 

В резултат на целенасочената и координирана с бизнеса дейност на различни 

институции, вкл. и СТИВ – Подгорица, през 2015 г., в сравнение с 2014 г. бе постигнат  

рекорден ръст в стокообмена от 23.1%, в износа от 35,9%, спад във вноса от 49.8% и 

като резултат - рекордно положително салдо за България в размер на 16.7 млн. евро. 

година стокообмен износ внос салдо 

2011 12.55 12.08 0.47 11.61 

2012 14.89 14.29 0.6 13.69 

2013 18 16.92 1.08 15.85 

2014 15.45 13.14 2.31 10.83 

2015 19.02 17.86 1.16 16.70 

 * в млн. евро 

 

 

Водещи стоки внос-износ 

В износната листа на българските стоки преобладават цигарени изделия, 

медикаменти и санитарни артикули, тестени и бисквитени изделия, стъклен амбалаж, 

алуминий, стоки за бита - главно готови изделия, следвани от материали и стоки с 

висока степен на обработка. При вноса се забелязва известно балансиране между 

стоките с ниска степен на обработка спрямо готовите изделия. Ново в експортната 

листа е и все по-осезателното присъствие на продукти на хранително-вкусовата 

промишленост и стоки за бита. Голяма част от вноса се заема от различни суровини и 

изделия от желязо и стомана и селскостопански продукти. Доколкото във вноса на 

Черна гора преобладават стоки, които присъстват трайно в износната листа на 

България, е целесъобразно да бъде насърчаван износът и на изделия с по-висока степен 

на преработка: офис оборудване, електронни компоненти, пластмасова маса и изделия, 

електрокари и телфери, специална продукция, компютърен софтуер и др. 

В Черна Гора са представени значителен брой български фирми. Към настоящия 

момент на този пазар по-активни са: „Рубела”, „Фикосота”, „Рефан”, „Арома”, 

„Ролпласт”, „Си комерсиал 7”, „Захарни изделия – Варна”, „Макском”, „Теси”, 

„Солид”, „Дъга принт”, „Чипита – България”, „Евро 07” и др. 

 

Инвестиции 

За 2015 г. по данни от БНБ са регистрирани черногорски инвестиции в България в 

размер на 100 000 евро. Черна Гора определя като приоритетни за привличане на 

инвестиции следните сектори: инфраструктура, енергетика, производство на храни, 

туризъм. Липсата на защита на инвестициите затруднява потенциалните инвеститори. 

Очаква се стимул за увеличаването им да даде подписването на Споразумение за 

взаимна защита на инвестициите между България и Черна гора. Проектът на 

споразумението е изпратен в Брюксел за окончателно съгласуване. 

 

Туризъм 

Българската страна е заинтересована от разширяването на деловите контакти между 

туроператорите от България и Черна Гора, с цел увеличаването на туристопотока. И 

двете страни са заинтересовани от откриването на самолетна линия от София до 

Подгорица, което допълнително ще засили възможностите за обмен на туристи. 

 



Смесена комисия 

В периода 15-17 октомври 2012 г. в Подгорица бе проведена Третата сесия на 

Българо-черногорската междуправителствена комисия за икономическо 

сътрудничество. Съгласно установената практика сесиите се провеждат на ротационна 

основа в столиците на двете страни, като домакин на Четвъртата сесия следва да бъде 

България. 

 

Перспективни области за развитието на двустранните търговско икономически 

отношения 

Очаква се повишаване на износа на български услуги особено на такива в областта 

на консултациите, банковото дело, енергетиката, ИТ и туризма. Това може да става 

самостоятелно или чрез включването в международни консорциуми. Реално е и 

участието на отделни български експерти като хонорувани консултанти по различни 

програми на ЕС, ООН, ОССЕ и др.  

Утвърдена област за сътрудничество са ВЕИ и особено българската експертиза в 

проектирането и оборудването на малки ВЕЦ. Водят се разговори за извършване на 

първоначални замервания на стойности за вятърни и соларни паркове, извършвани от 

български фирми за български или международни компании. 

Поради очертаващия се проблем с набирането на квалифицирани кадри в сферата на 

строителството при изграждането на магистралата Бар-Боляре от китайската компания 

CRBC, български фирми и специалисти биха могли да запълнят подобна ниша. 

Като перспективна се очертава възможността за износ, монтаж и сервиз на 

български асансьори и включване в програмата за саниране на съществуващите такива. 

Разширяването на китайското икономическо присъствие би могло да се използва като 

стимул за организиране на износа на произвежданите у нас автомобили по китайски 

лиценз. 

Главен проблем за развитието на двустранните икономически отношения 

представляват слабите транспортни връзки между двете страни. За целта, поради 

голямата ставка на автомобилния транспорт, трябва да се търсят варианти за намиране 

на по-добри оферти от ж.п. превозвачи (БДЖ, Железниците на Сърбия и на Черна 

Гора), както и търсене на подходящи спедиторски компании, не само от България, но 

също и от Сърбия и Черна Гора. 

Перспективно от гледна точка на икономическите интереси на България може да 

бъде нашето участие в следните проекти: 

 

 Доставка на материали и евентуално оборудване за строителството на първия 

участък от магистралата Бар-Боляре на стойност около 809 млн. евро; 

 Участие на наши фирми в програмата на Черна гора за изграждане на малки 

ВЕЦ. Планът на черногорското правителството предвижда изграждането на 41 

малки ВЕЦ с обща мощност 72 MW и планирано годишно производство от 

244 GWh; 

 Участие в реализацията на проекта за лифт Котор – Ловчен - Цетине на обща 

стойност 46,5 млн. евро, който ще бъде подкрепен финансово от Европейската 

банка за възстановяване и развитие с 15 млн. евро; 

 Производство на изделия от алуминий в района на Комбината за алуминий в 

Подгорица (КАП). Чрез разговори с мениджмънта на КАП са създадени 

необходимите предпоставки за осигуряване на най-благоприятни условия за 

работа на български компании, заинтересовани за производство на изделия от 

алуминий; 



 Снабдяване на КАП с ел. енергия. Необходими са 73 MW електроенергия, които ще се 

увеличат до 100 MW. Към момента КАП купува ел. енергия по цена от 35 евро за 

1 MWh; 

 Използване в бъдеще (в зависимост от конюнктурата на пазара) на високоволтовия 

кабел между Черна Гора и Италия за износ на ел. енергия. Проектът е на стойност 800 

млн. евро и се очаква да бъде завършен през 2016 г.; 

 Участие в търговете за приватизацията в Черна Гора; 

 Инвестиране в сферите на туризма, селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост. 

 

7. Полезни бизнес контакти 

 

Официални електронни страници, в които може да се намери информация за 

митническия и данъчен режим на страната, основните местни закони, 

регламентиращи външноикономическата и стопанската дейност 

 

Дирекция за обществените приходи на Черна Гора (отговаряща на българската 

НАП) -www.djp.me; 

Митническа служба на Черна Гора - www.gov.me/upravacarina; 

Черногорска агенция за подпомагане на инвестициите- www.mipa.co.me. 

 

Контактна информация за водещите местни търговско-промишлени палати, 

стопански камари и браншови организации 

 

Стопанска камара на Черна Гора - www.pkcg.org. Няма регионални и градски 

камари. Член е на:  

- Eurochambers – Асоциация на европейските стопански и промишлени камари; 

- CECCI  - Инициатива на стопанките камари от Централна Европа; 

- SECI – Инициатива за сътрудничество в Югоизточна Европа; 

- ABC – Асоциация на балканските камари; 

- FIATA – Международно сдружение на спедиторите; 

- AIC – Форум на стопанките камари на Адриатическо-йонийската инициатива; 

- WCF – Секретариат за АТА карнети. 

 

Частна бизнес асоциация - www.visit-mba.org; 

Съюз на работодателите на Черна Гора - www.poslodavci.me. 

 

В Черна Гора съществуват 40 сдружения, асоциации и институти (групи по 

интереси), които се занимават с изследване на икономиката в определени сегменти.  

Ето най-значимите о тях: 

Център за предприемаческо и икономическо развитие - www.visit-ceed.org; 

Европейски информационен център - www.euroinfo.co.me; 

Институт за стратегически изследвания и прогнози - www.isspm.org. 

 

Информация за консултантски и юридически фирми в страната, които могат да 

бъдат търсени за съдействие от български фирми 

 

Консултанти: 

Deloitte - www.deloitte.com/me, утвърден международен консултант с добри позиции 

в Черна Гора. 

http://www.djp.me/
http://www.gov.me/upravacarina
http://www.mipa.co.me/
http://www.pkcg.org/
http://www.visit-mba.org/
http://www.poslodavci.me/
http://www.visit-ceed.org/
http://www.euroinfo.co.me/
http://www.isspm.org/
http://www.deloitte.com/me


Mace - www.macegroup.com, английска компания, консултираща преди всичко 

международни фирми в сферата на строителството и търговски обекти.  

Dahlem - www.dahlem-cosulting-intl.co, германска консултантска компания, 

работеща тясно с GTZ и KWF по проекти в Черна Гора в областта на инфраструктурата 

и туризма.  

 

Адвокатски кантори: 

Адвокатска кантора „Йовович, Вукович и Мугоша” - www.jvm.co.me. Това е най-

голямата кантора в страната, 28 прависти и допълнителен обслужващ персонал. 

Специализирана в гражданското и търговското право. Опит в приватизацията на 

държавни фирми в Черна Гора, Сърбия и др. Един от съдружниците в офиса – г-н 

Новица Йовович е почетен консул на България в Черна Гора от 2012 г. 

Адвокатска кантора „Чейович” – адвокати Весна Чейович и Соня Чейович, 

специализирана в международно, наказателно, търговско и гражданско право. 

Ползвани езици: черногорски, английски и италиански. Има свой офис и в Белград. 

Координати за връзка: Бар, ул. „Йована Томашевича” 41, тел./факс + 382 30 311 766, 

моб. + 382 69 027 322,  + 382 69 030 833, e-mail: cejovic@t-com.me. 

Адвокатска кантора „Вулекович” – ръководи се от адвокат Владимир Вулекович, 

специализирана в търговско и гражданско право. Координати за връзка: Котор, Стари 

град 468, тел. + 382 32 301322, факс + 382 32 325434, моб. тел. + 382 69 030633, e-mail: 

adv.vulekovic@gmail.com. 

Адвокатска къща „Ана Коларевич” - www.anakolarevic.com, основана през 2003 г. от 

Ана Коларевич, която е утвърдена консултант на водещи черногорски и международни 

компании, със седалище в Подгорица. 

Адвокатска къща „Каранович и Николич” - www.karanovic-nikolic.com, с офиси в 

Белград, Баня Лука и Подгорица. Специализирана в: стопански консултации, 

конкуренция, данъци, недвижими имоти, интелектуална собственост, трудово право. 

Адвокатска къща „Лакичевич” - www.lakicevic.net, Херцег Нови е специализирана в 

услуги в областта на търговското право за чужди компании. 

 

Координати на българската дипломатическа мисия и на СТИВ в страната 

Посолство на Република България в Черна Гора 

Подгорица 81 000 

Ул. „Вукица Митрович” 10 

Тел.    00382 20 655009 и 655025 

Факс.  00382 20 655008 

e-mail: bg.embassy.me@abv.bg 

www.mfa.bg/podgorica 

 

СТИВ Черна Гора 
Подгорица 81 000 

Ул. „Вука Караджича” бб  

Тел. 00382 20 230616 

Факс 00382 20 230616 

E-mail: s.stankulov@mi.government.bg 

 

 

31.05.2016 г.       Изготвил: 

        Стоян Станкулов 

        Ръководител на СТИВ 
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http://www.dahlem-cosulting-intl.co/
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