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Сърбия се намира на кръстопътя на два основни паневропейски транспортни коридори– 
коридор 7 и коридор 10, като голямо значение се отдава и на изграждането на коридор 11 
(към Черна Гора), което е благоприятстващ фактор за развитието на международно 
икономическо сътрудничество.  

Евроинтеграцията и присъединяването на страната към ЕС е един от основните 
приоритети на сръбското правителство. През март 2012 г. Сърбия получи официален статут на 
кандидат за членство, а през декември 2015 г. на страната беше отправена покана за 
започване на официални преговори с ЕС. Очаква се първите преговорни глави да бъдат 
отворени през втората половина на 2016 г. Сърбия е предприела важни стъпки към създаване 
на функционираща пазарна икономика и синхронизиране на нормативната уредба със 
законодателството на ЕС.  
 
 
 

1. Общи данни 
 
Сърбия се намира в централната част на Балканския полуостров и частично в 

Панонската низина и заема територия от 77474 км2. На север граничи с Унгария, на изток —с 
Румъния и България, на юг — с Република Македония и Косово, на югозапад – с Черна гора,  



на запад — с Босна и Херцеговина и Хърватска. Най-големите градове в страната са: Белград, 
Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Суботица. 

В северната част на страната  релефът е предимно равнинен, докато в централната и 
южна част - хълмист и планински. Климатът е умереноконтинентален на юг,  континентален – 
на север и планински – във високите райони. Средни температури за януари: са 3 градуса, а 
за юли - 25 градуса. 

Сърбия разполага със значителни природни ресурси - мед, олово, цинк, желязо, хром, 
манганова руда, въглища, молибден, азбест и малки находища на нефт и природен газ. 
Страната е богата на води (река Дунав, Сава, Тиса, Морава, Дрина, Ибър, Тимок). 
Според най-актуалните данни населението на Сърбия е 7 041 599 души. (Данните не 
включват населението на Косово). Етническият състав е следният: сърби – 83%, унгарци – 
4%, бошнаци – 2%, роми – 2%, други – 9%.  

В състава на Република Сърбия влиза автономната област Войводина с главен град 
Нови Сад. Обявената през февруари 2008 г. независимост на  Косово не е призната от Сърбия 
и съгласно конституцията на държавата Косово и Метохия е автономна област в състава на 
републиката. 

В република Сърбия има 29 административни окръга (вкл. 5 в Косово и Метохия). Град 
Белград има статут на особена административна единица, със собствени органи на 
управление. 

 
 
2. Историческа справка 

 
Историята на Сърбия започва през VI век със заселването от славянските племена на 

западната част на Балканския полуостров. Първите държавни образувания възникват през 
VIII-IX век. Разцветът на средновековната сръбска държава съвпада с управлението на цар 
Стефан Душан (1331-1355). В периода 1521-1804 година сръбските земи са под властта на 
Османската империя. От края на XVII век северните части са в състава на Австрийската 
империя. 

В следствие на Първото и Второто сръбски въстания (1804-1815) страната получава 
автономия, а след руско-турската война – независимост от Османската империя.   

След Първата световна война Сърбия и южнославянските земи, влизащи в състава на 
Австро-Унгария, се обединяват в Кралство на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. Кралство 
Югославия). Начело на държавата е сръбската династия на Караджорджевичите.  

Провъзгласената на 29 ноември 1945 г. Федеративна Народна Република Югославия е 
наследник на Кралство Югославия и Сърбия е една от шестте републики, влизащи в нейния 
състав.  От 1992 година, след излизането от състава на СФРЮ на Словения, Хърватска, Босна 
и Херцеговина и Македония, Сърбия заедно с Черна гора, образуват Съюзна република 
Югославия. През 2003-2006 година Сърбия е съставна част от Държавната общност на Сърбия 
и Черна гора. След проведен референдум през 2006 година Черна гора се отделя и 
държавната общност прекратява съществуването си. От 5 юни 2006 г., Република Сърбия е 
независима и суверенна държава, правоприемник на Държавния съюз на Сърбия и Черна 
гора. 

 
 
3. Държавно устройство и вътрешно политическа обстановка 
 
На 29 октомври 2006 г. с референдум е приета новата Конституция на Република 

Сърбия, която замества старата от септември 1990 г. Съгласно нея, Сърбия има еднокамарен 
парламент (Скупщина) с 250 депутати, които се избират за четиригодишен мандат.  

Президентът на Републиката се избира с пряк вот за срок от пет години. Настоящият 
президент Томислав Николич встъпи в длъжност на 31 май 2012 г. 
  Правителството е висш орган на изпълнителната власт на страната. Народното 
събрание едновременно гласува програмата и състава на правителството. 

На извънредните парламентарни избори, проведени на 24 април 2016 г., мандатите се 
разпределят по следния начин: 

Сръбска прогресивна партия и коалиция - 48.59% от гласовете; 
Коалиция Социалистическата партия на Сърбия (СПС) - Обединена Сърбия – 11.86%;  
Сръбска радикална партия – 7.93%; 
Демократическа партия – 6.09%; 



Коалиция Социалдемократическа партия – Либералдемократическа партия – Лига на 
социалдемократите на Войводина – 4.95%; 

Коалиция „Двери” – Демократическа партия на Сърбия – 4.01%. 
 В процес на сформиране е ново сръбско правителство. 
 
 

4. Основни макроикономически показатели 
 
Постепенно сръбската икономика излезе от състоянието на стагнация, в което беше 

изпаднала до 2014 г. През 2015 г. икономиката на страната отбеляза лек ръст БВП от 0.7%, 
като тенденцията за икономически растеж се запазва и през 2016 г. Предвижданията за 
Сърбия за 2016 г. са за икономически ръст между 1.8 – 2%, благодарение на секторите 
туризъм и селско стопанство, което преодолява проблемите, свързани с наводненията през 
2014 г. и сушата от миналата година.  Към момента икономическото състояние на страната 
може да се определи като относително стабилно, като от основно значение за посоката на 
развитие на местната икономика ще има бъдещата политика на новото сръбско правителство, 
сформирано след предсрочните избори на 24.04.2016 г. Основни проблеми в икономическата 
област са големият външен и държавен дълг, високата безработица, не реформираната 
държавна администрация, големият брой губещи държавни предприятия, към които липсва 
реален приватизационен интерес, липсата на достатъчен обем чуждестранни инвестиции, 
както и негативното отражение на не ефективната съдебна система. С цел подобряване на 
инвестиционния климат в края на 2015 г. бе приет Закон за чуждестранните инвестиции, а от 
началото на 2016 г. действа нова Агенция за развитие. Същата обединява бившата Агенция за 
чуждестранни инвестиции и насърчаване на износа и Национална агенция за регионално 
развитие. Новата структура предлага широк спектър от услуги, сред които основните са 
подкрепа за чуждестранните инвеститори, насърчаване на сръбския износ и подобряване на 
конкурентноспособността на местните стопански субекти. На агенцията са възложени и някои 
допълнителни функции, като акцентът е поставен върху развитието на малките и средни 
предприятия, което към момента се смята за слаба страна в икономическата политика и 
развитие на Сърбия. Агенцията за развитие има регионални подразделения, които следват 
структурата на териториалните офиси на Националната агенция за регионално развитие (17 
на брой) с тенденция към намаляване на техния брой чрез окрупняване регионите на 
опериране. 

Безработицата през 2016 г. се очаква да остане на ниво от около 18 %, регистрирано 
в края на предходната година, като младежката безработица (лица под 30 г.) е 43 %. При 
достигане на планирания ръст на БВП от 1,8 % заетостта в Сърбия може да нарасне с 1 %. 
Отрицателно отражение върху безработицата може да окаже освобождаването на работници 
от държавните и общински предприятия в процедура по ликвидация, както и обявените, но 
нереализирани преди изборите съкращения в държавната администрация. 

В бюджета за 2016 г. е заложено средногодишно ниво на инфлация от 2,8 %, но 
показателите към месец април т.г. показват, че инфлацията през годината ще бъде на ниво 
около 1,8 %. 

За 2016 г. е планиран бюджетен дефицит от 4 %, което е отстъпление от 2015 г., 
когато същият е в размер на 3,8 %  и няма да доведе до преустановяване нарастването на 
публичния дълг по отношение на БВП на страната. 

Въпреки реализирания износ от над 12 млрд. евро през 2015 г. (7,8 % ръст в 
сравнение с 2014 г.) очакванията са за стагнация през 2016 г. Потенциален риск за сръбския 
износ е бавното възстановяване на икономиките от еврозоната и неизвестните перспективи 
пред някои от най-големите предприятия – износители като “ФИАТ Сърбия”, РТБ “Бор”, 
“Петрохемия” и “Железара Смедерево” (въпреки приватизацията на последната от китайски 
инвеститор). По отношение на износа най – значими външнотърговски партньори на Сърбия 
през първите два месеца на 2016 г. са Италия (331 млн. евро), Германия (283 млн. евро), 
Босна и Херцеговина (147 млн. евро) и Русия (105 млн. евро), като най-висок е ръстът на 
износа за Русия (35 %) и Германия (20 %) в сравнение със същия период на 2015 г. 

Вносът през 2015 г. възлиза на  16,3 млрд. евро, което представлява ръст от 5,8 % 
сравнено с 2014 г. Очаква се ниските цени на енергоносителите и обезценяването на динара 
да забавят ръста на вноса през 2016 г. По отношение на вноса най – значими 
външнотърговски партньори на Сърбия през първите два месеца на 2016 г. са Германия (307 
млн. евро), Италия (259 млн. евро), Русия (229 млн. евро) и Китай (217 млн. евро), като в 



сравнение със същия период на 2015 г. най-висок ръст има вносът на стоки от Германия (14,6 
%), а най-голям спад – вносът от Русия (16,9 %). 

Валутният резерв на Сърбия в края на месец февруари 2016 г. възлиза на 11,4 млрд. 
евро, което е с 3,3 %  по-малко от края на 2015 г. Спадът се дължи на намалените 
задължителни валутни запаси на търговските банки и интервенцията на Националната банка 
на Сърбия на валутния пазар в подкрепа на динара. 

Към края на месец февруари 2016 г. публичният дълг на Сърбия възлиза на 24,9 
млрд. евро (от тях 15 млрд. евро външен дълг), като тенденцията е за неговото нарастване и 
през 2016 г.  
 
 

5. Промишленост и енергетика 
 
В структурата на индустрията доминиращите отрасли са: производство на хранителни 

продукти, металообработване, енергетика,  химическа промишленост и автомобилостроене. 
 
Енергетика 
-Електроенергия 
В Сърбия повече от половината от необходимата електроенергия се произвежда от 

топлоелектрически централи, които са захранвани от въглища собствено производство. 
Откритите рудници Колубара добиват около 75 % от въглищата и снабдяват ТЕЦ 

Никола Тесла. Във въглищния басейн Костолац се произвеждат 25% от въглищата и се 
използват за снабдяване на ТЕЦ Костолац. Общата мощност топлоелектрическите 
електроцентрали е 3936 MW. На територията на Автономна област Войводина ТЕЦ са 
разположени в Зренянин и Нови Сад. 

-Горива  
Необходимите количества от природен газ за вътрешния пазар на Сърбия се осигуряват 

чрез добив от собствени находища– 7-10% и от внос от Русия – 90-93%.  
“Нафтна индустрия Сърбие" АД (НИС) е единствената компания в страната, която се 

занимава с проучване и добив на нефт и газ. Дружеството е най-големият дистрибутор на 
горива и петролни продукти на територията на Сърбия, с пазарен дял от 78% и притежава 328 
бензиностанции в Сърбия и 80 бензиностанции в региона (България, Румъния и Босна и 
Херцеговина). НИС е едно от най-големите вертикално интегрирани предприятия в югоизточна 
Европа. Мажоритарен собственик на дружеството е руската компания “Газпромнефт”. 

 
Индустрия 
Хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроенето, химическата, 

фармацевтичната и каучукова промишленост, и производство на изделия от други неметални 
минерали  са основните отрасли в индустрията на Сърбия. Продукцията на тези сектори 
доминира в износа на страната за 2015 г. 

Основен дял в износа на Сърбия заема продукцията на автомобилната индустрия – 15-
20% от общия експорт през периода 2013 – 2015 г. Придобиването  на автомобилният завод 
“Застава” в град Крагуевац от италианската компания “Фиат” се разглеждаше като най-
успешната чуждестранна инвестиция в Сърбия, която дава тласък на развитието на цялата 
икономика, но през втората половина на 2015 г. и към момента предприятието изпитва 
сериозни трудности в намирането на пазари. 

Основен проблем пред сръбската индустрия са голямата задлъжнялост на държавните 
предприятия, недостига на квалифицирана работна ръка, остарялата материална база и 
липсата на инвестиции в нови технологии. Голяма част от сръбските индустриални обекти все 
още не са приватизирани, имат големи дългове и поради липсата на инвеститорски интерес 
предстои да бъдат ликвидирани. 

 
 

6. Селско стопанство и хранително вкусова промишленост 
 

Продукцията на сръбското селско стопанство и хранително вкусова промишленост е 
висококачествена и конкурентна на международните пазари. Причините за това са в 
благоприятните климатични условия и плодородна земя,  ниското използване на изкуствени 
торове и пестициди,  традициите и оказваната  подкрепа от страна на научноизследователски 
институти.  



Участието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в брутния 
вътрешен продукт е около 17% (10.6% - селскостопанска продукция и 6.4% хранително-
вкусова промишленост). Ако се вземе под внимание общият принос на продукцията на 
селското стопанство и в други сектори на преработващата промишленост, то този дял клони 
към  40% от БВП. 

В структурата на добавената стойност на отрасъла “селско стопанство” 70% се пада на 
продукцията на земеделието и 30% - на животновъдството. Най-важните продукти на 
отрасъла са: царевица, пшеница, слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи, ябълки, сливи, 
малини, грозде, свинско, говеждо и птиче месо и мляко. Основните селскостопански площи са 
разположени по долината на река Морава и Панонската низина .  

Общата площ на земята със селскостопанско предназначение е 5 346 597 хектара, в 
това число: използвана земя – 64,3%, гори - 19,1%, неизползвана земя 7,9%,  други – 8,6%. 
Структурата на използваната земеделска земя е следната:  ниви и градини - 73.1%, ливади и 
пасища - 20,75%, овощни градини - 4,75%, зеленчукови градини - 0,70%, лозя - 0.64%,  
други - 0.1%.  Около 68 % от нивите са заети от зърнени култури, 15% - от технически 
култури, 10% - от фуражни култури, 2,75% -от захарно цвекло, 1 % -картофи, и др. На 48% 
от овощните градини се отглеждат сини сливи, 15% са ябълковите градини, 9% - вишни, 7% - 
малини,  и др. Сърбия произвежда около 85 хил.тона малини годишно, което представлява 
около 65% от общото производство на малини в Европа.  

Приливът на чуждестранен капитал в хранително-вкусовата индустрия благоприятства 
за развитието на сектора. След извършената приватизацията, в сектора са направени 
значителни инвестиции  в преустройство и модернизация на съоръженията. 

 
 
7. Туризъм 

 
Туризмът е важен сегмент от икономиката на Сърбия. който осигурява възможност за 

икономическо и социално развитие на цялото стопанство. Градовете на Сърбия (Белград, Нови 
Сад, Суботица и др.) са богати с архитектурни, културни и исторически забележителности, 
Освен това, те предоставят и многобройни възможности за развлечения и почивка. Модерните 
конгресни центрове се използват активно за организиране на бизнес форуми и делови 
туризъм (Белград, Ниш, Нови Сад, Суботица, Крагуевац,и др). Националните паркове, езерата 
и реките предоставят възможност за активна почивка – лов, риболов, екстремни спортове. 
Центрове на спа-туризма са Върнячка Баня, Нишка Баня, Аранджеловац, Сокобаня. През 
първите 4 месеца на 2016 г. е регистриран ръст от 17 % в нощувките при хотелско 
настаняване.  
 
 

8. Транспортна инфраструктура 
 

През  Сърбия минава  европейски транспортен коридор 10 (Залцбург-Любляна-Загреб-
Белград-Ниш-Скопие-Солун)  и неговите отклонения  Будапеща-Нови Сад-Белград и Ниш-
София-Истанбул. Друга важна транспортна артерия, която се пресича с коридор 10 в Белград 
е паневропейски транспортен коридор 7 Рейн-Майн-Дунав. 

Дължината на пътната мрежа на република Сърбия е 40845 км, в т.ч. 5525 км главни, 
11540 км второстепенни  и  23 780 км локални пътища. 

Най-дългата магистрала в Сърбия (главен път А1), с дължина 584 км(от които 517 км са 
в експлоатация) , пресича територията на страната по направление север-юг: границата с 
Унгария - Суботица, Нови Сад, Белград, Смедерево, Ниш  Лесковац, границата с   Македония . 
Важна транспортни артерия e Ниш-Пирот-Димитровград-границата с България (A4). 
Проектната  дължина на магистралата е 105,8 км, от които 42 км. са завършени. Предстои 
цялостно изграждане на отсечката до пролетта на 2017 г. Автомагистрала А3 – Белград – 
границата с Хърватска е дълга е 97 км и е изцяло в експлоатация. Работи се и по коридор 11, 
част от който е бъдещата магистрала от Белград до Черна гора, но поради трудния терен и 
липсата на осигурено финансиране за някои от отсечките няма прогнозна дата за завършване 
на проекта. 

Общата дължина на железопътната мрежа в Сърбия е 3.809 км. Главната железопътна 
линия се простира от северозапад на югоизток: границата с Унгария – Суботица-Нови Сад- 
Белград-Ниш, с отклонения Ниш-Прешево-границата с Македония и Ниш-Димитровград – 
границата с България. От това основно направление има четири отклонения –Стара Пазова – 



границата с Хърватия, Белград – границата с Черна Гора, Белград – границата с Румъния, 
Лапово – границата с Косово. Най-големите ж.п.възли са Белград, Ниш, Суботица. Най – 
големият проект в тази област е реновирането на ж.п. линията между Белград и Будапеща, 
която ще бъде изградена от китайски инвеститор. 

Най-важният воден път е река Дунав , плавателни са реките Сава и Тиса.  
Най-голямото летище е “Никола Тесла”, разположено на 15 км от Белград. В края на 

март 2014 г. стартираха полетите по релация Белград-София и Белград-Варна на сръбския 
национален превозвач “Air Serbia”. През месец юни 2016 г. “Air Serbia” започна да изпълнява 
директни полети до Ню Йорк. 

 
 
9. Банкова система 
 
Във финансовия сектор на Сърбия доминираща роля има банковият отрасъл, със 

участие от 92,4% в балансовото число на сектора. Следва застрахователния сектор, с дял от 
4,8%, докато делът на всички останали участници в този пазар е 2.8%. 

Сръбският банков сектор е представен от 29 търговски банки. Собственост на 
чуждестранни лица са 21 от банките, а на местни лица – 8 (в т.ч.в Република Сърбия има 
участие в капитала на 6 банки). Доминантен дял в активите и капитала на бранша имат 
банките с чуждестранно участие, преди всичко от Италия и Австрия, следвани от Гърция и 
Франция. Банките с преобладаващо участие на местен капитал имат малко по-добре развита 
клонова мрежа и по-голям брой заети лица спрямо участието им в капитала на сектора 
(главно благодарение на държавните банки). На територията на страната офиси имат и шест 
представителства на чуждестранни банки. 

Народната банка на Сърбия е независима институция, която изпълнява функциите, 
определени от закона, и се отчита пред Народното събрание на Република Сърбия. Основната 
цел на Народната банка на Сърбия е постигането и поддържането на ценова стабилност, както 
и съхраняването и укрепването на стабилността на финансовата система. 

 
 

10. Международни отношения 
 

Сърбия  членува в  следните международни организации: ООН, Съвета на Европа, 
Организация за сътрудничество и сигурност в Европа , CEFTA , Организация за черноморско 

икономическо сътрудничество, Дунавската комисия,  МВФ  и Международната банка за 

възстановяване и развитие и др. Има сключени споразумения за свободна търговия с 

държавите от EFTA, с Руската федерация, Казахстан, Белорусия и Турция.  

През декември 2004 г. Сърбия подава искане за членство в Световната търговска 

организация., като самостоятелна митническа територия. Процесът на присъединяване е в 

заключителна фаза.  

Търговските отношения със страните от ЕС се регулират от Временното Споразумение 

за търговия и въпроси, свързани с търговията, което се прилага едностранно от Сърбия от 

2009 г, а официално влезе в сила през февруари 2010 г. Въпреки поканата за започване на 

преговори за членство в ЕС през 2016 г., най-важните продукти за сръбските селскостопански 

производители  ще продължат да са обект на защитни мита при вноса им в Сърбия до 

присъединяването и към ЕС. Това се отнася за всички видове месо, кисело мляко, масло, 

някои сирена, мед, някои зеленчуци, брашно и др. 

 

 

11.  Преки чуждестранни инвестиции 
 
Достигнатите нива на външнотърговски дефицит и преки чуждестранни инвестиции 

през 2015 г. трудно ще бъдат повторени през 2016 г. За намаляването на външнотърговския 

дефицит на 1,6 млрд. евро през 2015 г. от 2 млрд. евро през 2014 г. спомогна ниската цена на 

енергоносителите на международните пазари. Постигнатият обем на преки чуждестранни 

инвестиции през 2015 г. от 1,8 млрд. евро вероятно няма да бъде достигнат през 2016 г. 

поради проведените парламентарни избори и проблемите около изпълнението на 

споразумението с МВФ. От 2000 г. досега Сърбия е привлякла около 26 млрд. евро преки 

чуждестранни инвестиции. По сектори най-големи са инвестициите в автомобилната 

индустрия – 17.2 %, хранително-вкусова промишленост – 10.7 %, текстилна промишленост – 



7.5 %, строителство – 6.7 %, електроника – 5.7 %, машиностроене – 5.5 % и финансов сектор 

– 4.2 %. При държавите в зависимост от броя на реализираните проекти най-значими 

инвеститори са Италия – 18 %, Германия – 13.7 %, Австрия – 11.5 %, Словения – 8.5 %, САЩ 

– 5.5 %, Франция – 5.2 % и Гърция – 4.2 %. По стойност на инвестициите води Италия с 13.8 

% от общия размер, САЩ – 12.2 %, Австрия – 11.8 %, Гърция – 8.4 %, Норвегия – 7 %, 

Германия – 6.9 % и Франция – 5.1 %. 

 

 

12. Свободни зони 
 

В Република Сърбия има 14 свободни зони. (СЗ Пирот, СЗ Суботица, СЗ Нови Сад, СЗ 

Зренянин, СЗ Шабац, СЗ Крагуйевац, СЗ Ужице, СЗ Смедерево, СЗ Белград, СЗ Крушевац, СЗ 

Свилайнац, СЗ Апатин, СЗ Врание и СЗ Прибой).  Те са основани с цел създаване на 

благоприятни условия за икономическо развитие и откриване на нови работни места. 

Предимствата на свободните зони за бизнеса са свързани с възможностите за реализиране на 

икономии от данъци, такси и мита.  Доставките на стоки и услуги на територията на 

свободните зони са освободени от данък върху добавената стойност, производствените 

предприятия са освободени от плащане на ДДС върху потреблението на енергия. Доставките 

между ползватели на две свободни зони са освободени от ДДС. Стоките, предназначени за 

извършване на дейност и изграждане на съоръжения на територията на свободните зони са 

освободени от вносни мита и такси. По силата на своите правомощия,  местната власт може да 

вземе решение за освобождаване от плащане на местни данъци, такси и налози при 

изграждането на обекти и инфраструктура на територията на свободните зони. 

Финансовите ползи са свързани със свободно движение на капитали, печалби и 

дивиденти.  

Административното обслужване е ефективно, като се прилага модела “обслужване на 

едно гише”. На ползвателите на свободните зони се предоставят следните услуги на 

преференциални цени: транспортиране, обработка, спедиторски услуги, услуги на агенции , 

застрахователни и презастрахователните предприятия, банки и други.  Митническата 

процедура в свободните зони е опростена . 

Фирмите, които влагат в създаването на крайния продукт на територията на свободната 

зона поне 51% сръбски компоненти, се ползват и от преференциите, които Сърбия има от 

подписани междударжавни търговски спогодби.  

В свободните зони са разрешени: производство на стоки, доработка, складиране, 

претоварване, опаковка, банкови и финансови дейности, застраховане и презастраховане, 

туристически и други услуги и всички дейности, които не замърсяват околната среда. 

Най-голяма е свободна зона Пирот. Зоната заема площ от около 650 000 кв.метра. Близостта 

до България допълнително увеличава възможностите за развитие на икономическото 

сътрудничество между двете страни. 

Свободна зона Суботица се намира в най-северната част на Сърбия – Войводина, близо 

до границата с Унгария. Свободна зона Нови Сад е разположена в главния град на Войводина 

и има директна връзка с международните пътища чрез пристанище на река Дунав, пан-

европейския коридор 10 и железопътната линия Виена-Будапеща-Белград. 

 

 

13.  Цени на основните консумативи 
 
Електричество – 0.067 евро/kWh 

Вода – 0.6–1.3 евро/м3 

Газ – 0.038-0.042 евро/м3 

 

 

14. Данъци 
 
В Република Сърбия корпоративната печалба се облага с 15% (плосък данък). Данъкът 

върху дивиденти и дялове от печалбата, лицензионни възнаграждения, лихви и капиталови 

печалби е в размер на 20%. 

Общата ставка на данъка върху добавената стойност върху облагаеми доставки на 

стоки и услуги или при внос е 20 %.  Специална ставка на ДДС е 10 % се прилага по 



отношение на: хранителни продукти, лекарства, торове и продукти за растителна защита, 

настаняване в хотели и други. 

Вноските за социално осигуряване са в следните размери: за задължителното 

пенсионно и инвалидно осигуряване - 24%; за задължителното здравно осигуряване - 12,3%; 

за осигуряване при безработица - 1.5%. 

 

 

15.Търговско-икономически отношения с България 
 
Документите , уреждащи договорноправната основа на отношенията между България и 

Сърбия са следните: Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (1996 г.); 

Споразумение за научно-техническо сътрудничество (1996 г.); Спогодба между 

правителството на Р България и правителството на СР Югославия за митническо 

сътрудничество и взаимопомощ (в сила от 05.02.1999 г.), Спогодба за сътрудничество в 

областта на туризма (1997 г.), Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (в сила 

от 10.01.2000) г; Конвенция за карантинна и растителна защита (в сила от 09.02.2000г.); 

Спогодба за ветеринарен контрол (в сила от 10.01.2000 г); Спогодба за сътрудничество в 

морското корабоплаване (2001 г.); Спогодба за въздушни съобщения (2001 г.); Спогодба за 

сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията (в сила от 15.06.2002 г.); 

Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (2002 г.); 

Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Сърбия (30.11.2007 г., 

Белград, утвърдено с Решение на МС № от 26 февруари 2010 г), Меморандум за 

сътрудничество по изграждането на междусистемна газова връзка София – Димитровград 

(Сърбия) – Ниш (Сърбия), подписан на 14.12.2012 г. в Брюксел. 

Основните инфраструктурни проекти между България и Сърбия са изграждането на 

коридор 10, като от сръбска страна е планирано същият да бъде завършен до пролетта на 

2017 г., и строежът на газов интерконектор, който е във фаза на проектиране. 

Износът за Сърбия за 2015 г. възлиза на 420 млн. евро, като същият бележи ръст и 

надвишава износа за 2014 г., който е в размер на 364 млн. евро. В износната листа основно 

място заемат нефт и нефтени масла, цветните метали, захар и захарни изделия, други 

хранителни продукти, пластмаси в първична форма и желязо и стомана, неорганични химични 

продукти, каучук и каучукови изделия, етерични масла, хартии и картони, стъкло, цинк, 

електрически машини, автомобили. Вносът от Сърбия в България през 2015 г. възлиза на 354 

млн. евро, като основен дял в него заемат минералните горива, масла и подобни продукти; 

необработените (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата); артикули, 

класифицирани  според вида на материала; химически вещества и продукти; машини, 

оборудване и превозни средства. Двустранният стокообмен през 2015 г. е 774 млн. евро, като 

бележи ръст в сравнение с 2014 г., когато е 665 млн. евро. Търговското салдо през 2015 г. е 

положително за България и възлиза на 66 млн. евро. Тази тенденция се запазва и през 

първото тримесечие на 2016 г., през което вносът от Сърбия възлиза на 75 млн. евро, 

българският износ за страната за същия период е 89 млн.евро, при 14 млн. евро положителен 

търговски баланс за България. 

На сръбския пазар присъстват следните по-големи български фирми: „Приста Ойл”, 

„Рубела”,  „Офис 1”, „Голдън Роуз”, „Техномаркет”, „Интертръст Холдинг” , “Фикосота синтез” , 

„Хенди” и др. Най-голямата българска инвестиции е придобиването на “Сръбската Фабрика за 

стъкло” в гр. Парачин от български инвеститор. Заводът е най-големият производител на 

амбалажно стъкло на Балканския полуостров. 

Най-голямата сръбска инвестиция в България е на “НИС Петрол” в размер на 75 млн. 

евро. Същата включва 35 бензиностанции и складова база в Костинброд. Инвестиционните 

намерения на дружеството са за още по-сериозно присъствие на българския пазар, 

удвоявайки броя на бензиностанциите в нашата страна. 

Освен по посока на увеличаване на външнотърговския оборот и взаимните инвестиции, 

възможности за развитие на икономическите връзки между България и Сърбия съществуват и 

по следните направления: транс граничното сътрудническо и формирането на българо-

сръбски бизнес клъстери в пограничните региони; участие на български предприемачи в 

инфраструктури проекти на територията на Сърбия, финансирани от европейските фондове, 

сътрудничество в областта на туризма чрез предлагане на общи туристически пакети за трети 

страни, съвместна дейност с цел излизане на трети пазари. Възможности за инвестиране в 

сръбската икономика съществуват в следните сфери: енергетика и защита на околната среда, 

селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, текстил и обувна промишленост, 



металообработваща, химическа и фармацевтична индустрия, строителство и производство на 

строителни материали, туризъм. Перспективите за сътрудничество има и в IT сектора, където 

са възможни  съвместни проекти,  с цел излизане на международните пазари с общ продукт  и 

аутсорсинг проекти. 

 

 

16. Полезни връзки 
 

http://www.upravacarina.rs - Управление митници 

http://www.poreskauprava.gov.rs - Управление данъци 

http://www.priv.rs - Агенция за приватизация 

http://www.apr.gov.rs - Агенция за търговския регистър 

http://ras.gov.rs - Агенция за развитие 

http://www.usz.gov.rs - Свободни зони 

http://www.nbs.rs - Народна банка на Сърбия 

http://www.pks.rs - Търговска камара на Сърбия 

http://www.kombeg.org.rs - Търговска камара на Белград 

http://www.rpknis.rs - Регионалната търговска камара Ниш 

http://www.pkv.co.rs - Търговска камара на Войводина 

http://www.yuta.rs - Национална асоциация на туристическите агенции 

 

 

Посолство на Република България в Белград, Сърбия 

Адрес: ул. „Бирчанинова” № 26, 11000 Белград, Сърбия 

Телефон:+381 11 36 13 980,  +381 11 36 13 990 

Дежурни телефони в извънработно време:+ 381 11 3613980, + 0381 11 36 13990 

E-mail: Embassy.Belgrade@mfa.bg 

 

Служба за търговско-икономически връзки – Белград 

Адрес: Адрес: ул. „Светогорска” № 36, 11000 Белград, Сърбия 

Телефон:+381 11 3244441 

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

СТИВ – Станислав Александров 

Изготвил: Станислав Александров 

  


