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БИЗНЕС КОМПАС 

Босна и Херцеговина (БиХ) 
2011 - 2012 г. 

 
1. Обща информация. 
 

Територия:  
51 209,2 км2, от които 51,197 км2 земя и 12,2 км2 морско пространство.  
Морска граница 21,2 км,  
 
Население:  
По данни за 2010 г. – 3 843 126 души , в това число бошняци -44%,сърби-32%,хървати-
17% и др.-7%. 
Гъстота: 75 души/км2. Брой домакинства: 1 175 097. 
Столица: Сараево 
 
Религии:       
Ислям 44%, Православие 32%, Римо Католическа 17%, други 7%,  
 
Национален празник:  
25 Ноември, Ден на държавността. (Свързан с подписването на  
Дейтънските споразумения. Отбелязва се официално само в Република Сръпска). 
1 Март, Ден на независимостта на Босна и Херцеговина. (Свързан с проведения 
референдум на 28 Февруари и 1 Март 1992 г. за обявяване независимостта на БиХ и 
излизане от СФР Югославия. От гласувалите 64% подкрепят обявяването на 
независимост. Празнува се официално само в Федерация Босна и Херцеговина).  
   
 
Национална валута:  
Конвертируема марка (КМ или ВАМ). 1 Eвро=1,95583 КМ 
 
Основни официални езици: 
 Босненски, Сръбски, Хърватски 
 Азбука: Латиница и кирилица 
 
Официално име:  

Босна и Херцеговина (БиХ)  
Bosna i Hercegovina (BiH) 
Bosnia and Herzegovina 
Internet domain: .ba 
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Знаме и герб на БиХ 

 
Карта на съставните територии на 
БиХ, 
съгласно конституцията на 
страната: 
1.Федерация Босна и Херцеговина - 
ФБиХ 
2.Република Сръпска - РС 
3.ДистриктБръчко 
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Административна карта на БиХ 
 
І. Федерация БиХ, столица Сараево 
1. Унско – Сански кантон 
2. Посавски кантон 
3. Тузлански кантон 
4. Зеница – Добойски кантон 
5. Босанско – Подрински кантон 
6. Среднобосански кантон 
7.Херцеговско – Неретвански кантон 
8.Западно – Херцеговски кантон 
9. Кантон Сараево 
10. Кантон 10 
ІІ. Република Сръпска, столица Баня Лука 
ІІІ. Област Бръчко, административен център Бръчко 
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Историческите корени на държавността на територията на днешна Босна и 
Херцеговина датират от времето преди Римската империя. След разпада на Римската 
империя  територията е оспорвана от Византийската империя и наследниците на 
Римската империя на запад. През 7 век в региона се настаняват славянски племена, а 
през 9 век Босна попада под контрола на Сърбия и Хърватска. През 11 и 12 век Босна е 
под унгарско владичество. Средновековното кралство Босна, което включва и областта 
Херцеговина (от 12 век княжество) получава независимост през 1200 г. и остава 
самостоятелно до 1463 г., когато попада под властта на Османската империя. 
Херцеговина е покорена от Османската империя през 1482 г. След въстанието от  1875 - 
1878 г. БиХ е окупирана от Австро - Унгария, която я анексира през 1908 г. От 1918 г. 
БиХ е в състава на новосъздаденото Кралство на сърби, хървати и словенци, а от 1929 
г. в Кралство Югославия. През 1941 г. е окупирана от Германия и е включена в състава 
на профашистката Независима хърватска държава. През Ноември 1945 г. е включена в 
състава на Федеративна народна република Югославия, а впоследствие и в състава на 
СФРЮ. През 1992 г. излиза от състава на СФРЮ. На 1 март 1992 г. е проведен 
референдум, и е обявена независимостта. Започва гражданска война, която приключва 
през 1995 г. с подписването на Дейтънските споразумения, въз основа на които се 
формира и сегашната държава Босна и Херцеговина.  

Босна и Херцеговина е страна с предимно планински характер, разположена в 
западната част на Балканския полуостров. Районът е с повишена сеизмична активност. 
По-голямата част от територията е заета от Динарските планини. Горите заемат 40% от 
територията на страната. БиХ граничи с Република Сърбия на североизток, с Република 
Черна Гора на югоизток (606 км. граница), с Република Хърватска на север, запад и юг 
(932 км. граница). Има излаз на Адриатическото крайбрежие с дължина 20,1 км. 
Климатът се характеризира с горещо лято и студена зима, като местата с голяма 
надморска височина са с късо лято и дълга и тежка зима. Най-високото място е връх 
Маглич – 2389 м. над морското равнище. Най-дълга е река Дрина – 346 км, а най-голямо 
езеро е Бушко – 55,8 км2. 

 
 
 
2.Държавно устройство 

• Форма на управление. 
Съгласно Дейтънските споразумения и конституцията на страната, която е 

неразделна час от тях, БиХ е федерален тип държава, която се състои от два автономни 
ентитета и една област. Всеки от ентитетите има собствена конституция, парламент, 
избира свое правителство, има своя съдебна система, полиция, и другите 
администрации. Държавата е разделена и на 142 общини, като 79 от тях се намират на 
територията на ФБиХ и 63 в РС. Всяка община има своята собствена администрация. В 
държавата БиХ има четири града на които е признат статут на „служебни градове”. Това 
са Баня Лука, Мостар, Сараево и Източно Сараево. Тези градове също имат своя 
администрация, чиято власт е с ранг на община или кантон. Армията е общонационална 
и професионална. 
- Федерация Босна и Херцеговина (ФБиХ) - в състава й са включени районите 
заселени предимно с бошняци (мюсюлмани) и хървати. Обхваща 51% от територията на 
БиХ. Състои се от 10 кантона: Унско–Сански, Посавски, Тузла, Зеничко–Добойски, 
Босанско–Подрински, Среднобосански, Херцеговачко–Неретвански, Западно–
Херцеговачки, Сараево, Кантон 10. Всеки кантон има свое правителство, което е под 
юрисдикцията на правителството на ФБиХ. В кантоните със смесен етнически състав 
действа специална система, която гарантира правата им при участието в управлението. 
Правителството е със седалище в Сараево и Мостар. 
- Република Сръбска (РС) – включва районите населени предимно със сърби. Обхваща 
49% от територията на БиХ. Седалището на правителството е в Баня Лука. 
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- Област Бръчко (ОБ) - съгласно Дейтънските споразумения статута на тази област 
следваше да се реши от международен арбитраж. Решението определя ОБ като 
специална самоуправляваща се област, под изключителния суверинитет на БиХ, със 
своя администрация, полиция, съдебна власт. Областта е демилитаризирана. 

Все още действа създаденият с Дейтънските споразумения Съвет за прилагане на 
мира и Върховният представител на международната общност с мандат от ООН. Той е и 
Специален представител на ЕС. Върховният представител на международната общност 
има пълни права върху дейността на институциите на държавата, ентитетите и ОБ. 

Военните аспекти на Дейтънските споразумения се изпълняват от различни 
мироопазващи мисии – IFOR (1995-1996), SFOR  и в момента EUFOR – военна мисия на 
ЕС. България участва с контингент в EUFOR.  

• Институции на Босна и Херцеговина 
Председателство 

Този орган е колективен държавен глава. Състои се от по един представител на 
бошняците, сърбите и хърватите. Членовете му се избират на общи избори на 
териториите на ентитетите – ФБиХ и РС. Председателства се на принципа на ротацията 
за по 8 месеца.  Решенията се вземат с консенсус. Всеки от членовете му може да 
блокира вземане на решение, което сметне, че не е в интерес на народа, който 
представлява. Ако и съответния местен парламент гласува „против” с 2/3  мнозинство 
решението отпада. И тримата членове на председателството имат цивилен контрол над 
въоръжените сили. В момента членове на Председателството на БиХ са Бакир 
Изетбегович - бошняк, Желко Комшич - хърватин и Небойша Радманович - сърбин. 
Парламент (Парламентарна скупщина)  
Това е висшия законодателния орган на БиХ. Състои се от две палати - Палата на 
представителите и Палата на народа. Палатата на представителите се състои от 42 
члена, като 2/3 се избират от ФБиХ и 1/3 от РС, чрез преки общи избори, на 
пропорционален принцип, за срок от 4 години. Сегашният състав е резултат от изборите, 
проведени на 3 Октомври 2010 г. Палатата на народа има 15 члена – съответно по 5 
бошняка, 5 хървати и 5 сърби. Бошняците и хърватите се избират от представителите на 
ФБиХ в парламента на БиХ, а сърбите от Националното събрание на РС. Ръководи се от 
тричленно представителство, избирано от членовете. Председателят има мандат от 4 
месеца и се заема по ротационен принцип от тримата членове. Решенията се вземат с 
консенсус. Без одобрението на Палатата (дома) на народа решенията на Парламента не 
могат да влизат в сила. 

• Президент/Вицепрезидент 
Няма такава институция. Функциите на президент се изпълняват от Председателството 
на БиХ. 

• Изпълнителна власт, състав на правителството: 
Съвет на министрите (СМ) 

Ръководи се от Председателстващ СМ с четиригодишен мандат. СМ включва в 
състава си министри от ФБиХ и РС, като 2/3 от министрите трябва да бъдат от ФБиХ и 
1/3 от РС, като заместниците им не могат да бъдат от същата националност. Съставът 
на  СМ се одобрява от Парламента, по предложение на номинирания  от 
Председателството на БиХ.  

Съставът на действащият в момента СМ е одобрен на 10.02.2012 година. 
Председателстващ СМ е Виекослав Беванда (Vjekoslav Bevanda) 

1.Министерство на външните работи – Златко Лагумджия(Zlatko Lagumdžija) 
2.Министерство на сигурността – Фахрудин Радончич(Fahrudin Radonćić)  
3.Министерство на отбраната – Зехрия Осмич(Zehrija Osmić) 
4.Министерство на финансите –Никола Шпирич(Nikola Špirić) 
5.Министерство на правосъдието –Бариша Чолак(Bariša Ćolak)  
6.Министерство на външната търговия и икономическите отношения – Мирко 
Шарович 
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   (Mirko Šarović) 
7.Министерство на комуникациите и транспорта – Дамир Хаджич(Damir Hadžić) 
8.Министерство за човешките права и бежанците –Дамир Любич (Damir Ljubić) 
9.Министерство по гражданските въпроси – Средое Нович (Sredoje Nović) 

Дирекция за европейска интеграция  
Самостоятелно звено, което отговаря за преговорите за присъединяване към ЕС, 

които са започнали от ноември 2005година.. Координира тази дейност вътре в страната 
и при воденето на преговори по тези въпроси в чужбина. 
 
 
Централна избирателна комисия  

Постоянно действащ независим орган. Тя се сформира и работи въз основа на 
Закона за изборите, Закона за конфликт на интересите и Закона за финансиране на 
партиите. Съставът й се одобрява от парламента. Ръководи се от председателски 
съвет, който включва бошняк, сърбин, хърватин и представител на другите малцинства. 
Председателства се от тези четирима души на ротационен принцип. 
Конституционен съд  

Върховна и крайна инстанция по правни въпроси. Състои се от 9 члена, като 4 от 
тях се определят от Камарата на представителите на ФБиХ, 2 от Парламента на РС, 3 от 
Председателя на Европейския съд за правата на човека след консултации с 
Председателството на БиХ. Съдът решава спорни въпроси между ентитетите, между 
БиХ и ентитетите.  

• Съд на БиХ 
Състои от 58 съдии - 42 национални и 16 чуждестранни. Ръководи се от 

Председател. Съдът се избира се от Висшия съдебен и прокурорски съвет за срок от 6 
години. Към съда действа пленум, който включва председателя и членовете на съда. 
Пленумът взема решенията си с просто мнозинство. Задачата на пленума е да подготвя 
проектите на правилата за работа на съда, да ги одобрява, да избира генерален 
секретар, да одобрява работната си програма и бюджета. Съдът има три основни 
сектора – криминален, административен и апелативен. Всеки съдебен състав се състои 
от трима души. Делата се разпределят автоматично. Следва да се отбележи, че на 
териториите на ентитетите действат самостоятелни съдебни системи, като  във ФБиХ 
има и 10 кантонални съдилища, а в РС - 5 районни съдилища. 
Омбудсман  
Висш съдебен и прокурорски съвет  

Независим и самостоятелен орган. Работи съгласно закона за Висшия съдебен и 
прокурорски съвет от 2004 г. Задачата му е да следи за осигуряване на независима, 
безпристрастна и професионална съдебна система. Състои се от 16 члена - 15 местни и 
един чуждестранен съдия. Местата за местните съдии се разпределят на база данните 
от преброяването на населението от 1991 г. - 6 бошняка (40% от населението), 5 
сърбина  (33,3% от населението), 3 хърватина (20% от населението) и 1 („други” 6,7% от 
населението). Чуждестранният съдия се назначава от Върховния представител. 
Председателства се на ротационен принцип. 
Външно търговска камара на БиХ (ВТКБиХ) 

 Създадена със Закона за Външно търговската камара от 20.11.2001 г. Тя е 
самостоятелна, неправителствена, не политизирана, с не стопанска цел асоциация на 
стопанските субекти на територията на БиХ, субекти с научна, развойна и други 
дейности, както и на чужди  юридически и физически лица, които имат регистрация за 
работа в БиХ. Работи с Министерство на външната търговия и икономическите 
отношения (МВнТИО), Стопанската камара на ФБиХ (СКФБиХ), Стопанската камара на 
РС (СКРС) и Стопанската камара на ОБ (СКДБ), които са нейни колективни членове. 
Управлява се от Общо събрание (ОС), Надзорен съвет (НС), Управителен съвет (УС), 
директор и двама зам. директори. Органите на управление се избират, като се спазва 
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конституционния принцип за представителност на ентитетите. Директорът и 
заместниците му имат мандат от 16 месеца на ротационен принцип. 
Централна банка (ЦББиХ) 

Създадена със закон от 20 юни 1997 г. и оперира от 11.08.1997 г. Ръководи се от 
пет членен УС. В УС влизат Управителят на банката (Председател на УС) и 4 члена. 
Дейността на банката се осъществява чрез централен офис в Сараево, три главни клона 
в Сараево, Мостар и Баня Лука, филиали в Пале и Бръчко.   
Дирекция за цивилна авиация (ДЦАБиХ) 

Правата и задачите на ДЦАБиХ и тези на двата ентитета са уредени в Закона за 
цивилната авиация, в сила от 07.02.2004 г. ДЦАБиХ е отговорна за регистрацията на 
авиопревозвачите, издаването на лицензии, сертификати, оторизация и одобрения. 
Законът не позволява на ДЦАБиХ да прехвърля правата си на агенциите на ентитетите. 
На тях ДЦАБиХ може да делегира само права, свързани с дейност по осигуряване, 
проучване, измервани и други дейности, предхождащи издаването на определения 
документ от компетенцията на ДЦАБиХ.  
Агенция за насърчаване на чуждестранните инвестиции (АНЧИБиХ) 

Създадена със специален закон през 2004 г. Тя е независима структура, 
юридическо лице. Управлява се от Директор, Зам.директор, Секретар и УС. Директорът 
участва в работата на УС без право на глас. Директорът и неговият заместник се 
назначават от СМ. Секретарят се назначава от директора. УС има 9 члена, които се 
назначават по следната схема: 2 от СМ, по един от правителствата на ФБиХ,  РС и ДБ, 
по един представител на бизнеса се посочва от браншовите организации на ФБиХ и РС, 
2 са представители на чуждестранните инвеститори и се посочват от АНЧИБиХ. Избират 
се за срок от 2 години. 
Агенция за гарантиране на инвестициите  

Действа от 2004 г. съгласно Закона за Агенцията за кредитиране. От 04.06.2004 г. 
Разполага с капитал от 26 млн. Евро. Задачата й е да съдейства за разширяване на 
производството и износа, предоставя услуги за представителство, гаранции, кредитна 
информация, краткосрочни кредити. 
 
 
Туристически  агенции 

 На териториите на ФБиХ, РС и ДБ действат самостоятелни туристически 
организации, чиято дейност е разписана в Закона за туристическата дейност на ФБиХ, 
Закона за туристическата дейност на РС, Закона за туристическата дейност на ДБ и се 
контролира от съответните Министерства на туризма. Дейността на трите Министерства 
на туризма се координира и контролира от Отдел по туризъм към МВнТИО на БиХ. 
Туризмът в БиХ се развива в следните направления: зимен, летен, еко-туризъм, верски, 
рафтинг, екстремен и спа-туризъм.  На разположение са сайтовете www.bhtourism.ba /за 
ФБиХ/, http://www.turizamrs.org /за РС/ и http://www.turistbrcko.com /за ДБ/ чрез които 
може да се получи разнообразна информация за възможностите за туризъм. 
Администрация (управление) за косвените данъци (УКДБиХ) 
 Законът за създаването й е приет на 29.11.2003 г. От началото на 2004 г. започва 
работа по реорганизацията на съществуващите митнически администрации и 
регистрацията на задължените по Данък добавена стойност (ДДС) субекти. Ефективно 
работи от 01.01.2005 г. Приходите от данъците постъпват по специална сметка в ЦББиХ 
и след това се разпределят по ентитети и институции. Подчинена е на СМ, има УС от 7 
души и Изпълнителен директор (ИД). Седалището й се намира в Баня Лука. Дейността 
си реализира чрез 4 регионални центъра в Сараево, Баня Лука, Мостар и Тузла, 30 
митнически под офиса и 54 митнически поста, (40 гранични поста, 4 летищни, 8 ж.п. 
митнически гранични поста), 3 международни пощенски поста и 4 митнически поста на 
свободни зони. 
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Съвет по конкуренцията  
 Създаден е на 01.05.2004 г. Независим орган, който следи за прилагането на 
Закона за конкуренцията. Седалището му е в Сараево. 
Служба за координиране на реформите в държавната администрация 
  Създадена е с решение на Съвета на министрите /СМ/ през Октомври 2004 г. с 
цел засилване координацията между СМ на БиХ, правителствата на ФБиХ, РС и ДБ при 
съвместната им работа за създаването на единни държавни структури. Работи пряко с 
делегацията на ЕК в БиХ. Усилията й са насочени към изпълнение на приетата 
Национална програма за реформа на държавната администрация и План 1 за 
реализацията й. Отговаря за управлението на Държавния фонд за административна 
реформа (ДФАР). 

• Последните парламентарни избори са проведени на 3 Октомври 2010 г. 
Разпределението на местата в парламента е както следва:  

- Партия за демократично действие     - SDA  - 7 места; 
- Партия за Босна и Херцеговина     - SBiH   - 2 места; 
- Съюз на независимите социалдемократи    - SNSD  - 8 места; 
- Социалдемократична партия                                                      - SDP     - 8 места; 
- Сръбска демократична партия                                                    - SDS     - 4 места; 
- Хърватски демократичен съюз – Босна и Херцеговина  - HDZ-BiH  - 2 места; 
- Хърватски демократичен съюз 1990    - HDZ 1990 - 2 места; 
- Партия за по-добро бъдеще                                                         - SBB              - 4 места; 
- други           - 3 места 

 
 

3. Икономика и основни макроикономически показатели за 2011 и 
2012  

• Природни ресурси. Условия за развитие на селското стопанство. 
БиХ е била една от бедните републики в бивша Югославия, но независимо от това 

е имала изградена не лоша индустриална база. В страната е била разположена голяма 
част от военнопромишления комплекс на бивша Югославия. Произвеждани са 
боеприпаси, друго военно оборудване, двигатели за самолети, сглобявани са моторни 
превозни средства. Силно е бил развит секторът за производство на енергетично 
оборудване. БиХ разполага със значителни природни  ресурси - въглища, железни руди, 
боксит, медни руди, олово, цинк, хром, кобалт, магнезити, никел, глина, гипс, сол, 
пясъци, гори, водни източници. Наличието на полезни изкопаеми е добра предпоставка 
за развитие на миннодобивната промишленост и металургията. Изградени са мощности 
за производство на стомана, алуминий, елекрооборудване, възли и детайли за 
машиностроителна продукция и нефтопреработка. На базата на местни въглища е 
развито производството на кокс, електроенергия, топлоснабдяването. Горите осигуряват 
добра база за дърводобив и дървопреработване. Съществува сравнително добра 
шосейна и ж.п. инфраструктура, независимо от тежкия планински характер. По реките 
Дунав и Сава е извършван значителен превоз на хора и товари. Има четири летища. 
Поставена е основата на туристическата индустрия.  

• Степен на развитие на отделните сектори 
За съжаление след разпада на СФРЮ и последвалата гражданска война голяма 

част от инфраструктурата и базата на промишленото производство е разрушена или 
неработеща. Има значителна промяна в териториалното разпределение на 
квалифицираната работна сила вследствие процесите на етнически конфликти и 
прочистване по време на гражданската война.  Фактически години след подписването на 
Дейтънските  споразумения започва възстановяването на старата и изграждането на 
нова производствена, икономическа  и не на последно място  -  единна държавна 
структура с нейните институции, което поне засега се оказва трудна задача. Наличието 
на не малко природни богатства, водни източници и природни дадености са реална 
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предпоставка за развитие на индустриалното производство и осигуряване на експортен 
ресурс, за привличане на чужди инвестиции, развитие на туризма и т.н., но бързото 
развитие на икономиката се задържа поради неуредените проблеми между ентитетите и 
изграждането на общодържавните структури. Прави впечатление, че независимо от 
посочените проблеми и сложните взаимоотношения между ентитетите, между 
ентитетите и БиХ, вече са налице видими резултати в възстановяването на 
производството, инфраструктурата и другите елементи на икономиката. Стабилизират 
се и се модернизират наследените производствени мощности, усилено се изграждат 
нови производствени, търговски, жилищни, бизнес обекти, модернизират се старите и 
изграждат нови транспортни инфраструктури – пътища, ж.п. линии, летища, морски и 
речни транспортни съоръжения. Полагат се неимоверни усилия за решаване на 
проблема с минните полета, за да се обезпечи достъп до планинските и други места и 
осигури тяхното включване в икономиката. 
Независимо, че селското стопанство по време на бивша Югославия е било основно 
частно, фермите са били малки и не ефективни и страната е била традиционен вносител 
на храни. Обработваемата земя се оценява на около 52,6% от територията на страната 
и 47,4% не се обработват или частично се ползват за други нужди. Около 30 км2  са 
напояваните земи. Водните ресурси се оценяват на над 40 млн. км3 по данни от 2003 г.  
Южната част на страната се характеризира с топъл средиземноморски климат, което 
позволява отглеждането на зърнени храни, захарно цвекло, лен, грозде, цитруси, тютюн, 
зеленчуци и плодове. Налице са реални възможности за интензификация на 
селскостопанското производство, и специално производството на субтропични плодове, 
зеленчуци, лозарството. Има достатъчно предпоставки за широко развитие на 
екологично земеделие и животновъдство. Може да се очаква бърз растеж на 
преработвателната промишленост, ползваща продукцията от земеделието и 
животновъдството. Това ще помогне за намаляване на търговския дефицит и 
разнообразяване на износа и вътрешния пазар.  Политиката, която води правителството 
на БиХ за развитие на селското стопанство е тясно свързана със задълженията, поети 
по пътя за присъединяване  към ЕС. Приоритетите се съгласуват с Европейските им 
партньори и на тази основа се изготвят временни разпоредби и специфични мерки с цел 
да бъдат изпълнени изискванията  на Европейското партньорство.  Стремежът е да се 
променя постепенно местното законодателство така, че да отговаря на европейските 
изисквания -  променяне, допълване  и създаване на нови закони /напр. в процес на 
разработване е Закон за биопроизводство, Закон за виното и др./. Въвеждат се и 
европейски стандарти, тъй като страната има интерес да поддържа и запазва 
европейските си пазари за износ на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти и 
др.  
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Тенденции в индустрията и строителството през 2011/2012 г. 

Продължаващата рецесия, предизвикана от спада на индустриалното производство 
обуславя тенденцията за намаляващите му стойности с 5,2% по отношение на 2011г. 
Като добавена стойност индустриалното производство участва с 21.0%  по данни за 
2011г., а за 2012г. – 18% в общата брутна добавена стойност и може да се смята за 
относително сериозен индикатор за измененията в цялата стопанска дейност в БиХ. 
На фона на глобалната икономическа криза, която неизбежно влияе и на бездруго 
недостатъчно реконструираната индустрия, особено в началото е показвала признаци 
на значително забавяне /-9,8%/ и в края на годината индустриалнато производство все 
пак е било по-интензивно /-5,2%/. 
Ако се анализира структурата на промишленото производство в БиХ  се отбелязва спад 
в производството на сектор  рудодобив(-4,9%), в преработвателна промишленост -4,7% 
и производство и снабдяване с електрическа енергия, газ и вода  -7,1%.  
 
В областта на рудодобива, при въгледобива(на кафяви, лигнитни и торф) на ниво БиХ 
има спад в обема на производство -3,9%, при останалия рудодобив и каменодобив – 
спад в производството -9,2%.  
В областта на преработвателната промишленост само в 2 от 14 сектора е реализиран 
ръст в обема на производство - производство на химически продукти и изкуствени 
влакна  /8,2%/ ; производство на изделия от гума и пластмаса /0,8%/.  
В останалите 12 сектори, в които се отчита намаляване на обема на производство, най-
голям спад е отбелязан в производство на машини и апарати /-26,2%/ ,     други продукти 
от преработвателната промишленост  /-22,5%/, производството на електрични и оптични 
уреди /-19,0%/ . В останалите 9 сектора спада се движи в границите от -0,9% / 
производство на метали и метални продукти/ до -15,8% / производство на продукти от 
неметални минерали. 
 

Степен на промяна на основните групи производства в БиХ в % 
 

 2012/2011 

Индустриално производство - общо -5,2 

Производство на междинни продукти -3,8 
Производство на основни продукти -15,2 
Производство на трайни продукти за широко потребление -23,1 
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Производство на нетрайни продукти за широко потребление 1,2 
Производство на енергия -6,4 
 
За 2012г. се наблюдава най-голям спад в Производство на трайни продукти за широко 
потребление, както и на останалите групи производства с изключение на Производство 
на нетрайни продукти за широко потребление. 
 
              Във ФБиХ през 2012г. в сравнение с 2011г. има спад в промишленото 
производство с 4,3%. Анализът на структурата на индекса на индустриално 
производство /декември 2012/декември 2011/ показват, че в един от секторите на 
промишлеността,съставляващи индекса на индустриалното производство и по-точно 
снабдяване с електрическа енергия, газ и вода бележи ръст с 10,1%, докато в 
преработвателна промишленост  /-2,9 %/ и в рудодобива е реализиран спад /-6,4%/. 
 В областта на преработвателна промишленост в 10 от 22 сектора имат ръст в обема на 
производството. Особено високо повишение се отбелязва в областите производство на 
мебели (51,9%),  производство на кокс и нефтени продукти(20,7%) и производство на 
целулоза, хартия и продукти от хартия(17,2%). В останалите 7 производства е отбелязан 
ръст в обема на производството, който варира от 1,2%(производство на машини и 
апарати) до 14,5% ( производство химически изделия). 
Висока степен на спад в обема на производството се забелязва при производство на 
тютюневи изделия (-41,8%), до -28,6% при производството на облекла. 
            В РС през 2012г. в сравнение с 2011г. има спад в промишленото производство с 
4,2%. Анализът на структурата на индекса на индустриално производство /декември 
2012/декември 2011/ показват, че в областта на снабдяване с електрическа енергия, газ 
и вода има ръст в обема на производството с 10,8%, а            
рудодобива (-11%) и в областта на преработвателна промишленост /-7,6%/ бележат 
спад. 
В областта на преработвателна промишленост в 9 от 23 сектора имат ръст в обема на 
производството. Особено високо повишение се отбелязва в областите производство на 
транспортен инвентар(86,1%),  издателска дейност освен медии(44,8%) и производство 
на радио, ТВ  и др. оборудване за комуникация(42%). В останалите 6 области е 
отбелязан ръст в обема на производството, който варира от 2,4%(производство на 
облекла) до 15,3% ( производство хранителни продукти и питиета). 
Висока степен на спад в обема на производството се забелязва при производството на 
рециклирани продукти(-50,2%), производството на тютюневи продукти(-46,3%) и  
производството на прецизни, медицински и оптични инструменти(-35,7%).  В останалите  
производства е отбелязан спад в обема на производството, който варира от 20,3%( 
производство на целулоза, хартия и продукти от хартия) до 1,5%( производство на 
превозни средства и ремаркета).  
           Стратегията за икономическото развитие на БиХ се осланя, както и преди на 
дървопреработвателната индустрия заради големите горски масиви, които притежава 
следвана от селското стопанство /подкрепяно от много проекти включващи и външно 
финансиране/, туризъм, рударство, металообработващата промишленост  и 
производство на текстил. 

По-бърз преход към стабилен растеж в БиХ основно би могъл да се постигне при 
по-добро използване на природните ресурси (например от водните ресурси се 
оползотворяват само около 30-40%) и за сметка на сравнително евтина и 
квалифицирана работна сила.  
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Строителната индустрия също не е пожалена от икономическата криза – и в 

двата ентитета е отбелязан спад в строителните дейности през 2012г. - ФБиХ с 2,7% и 
РС с 7,9%. 
 
 
Данъчна система 

От началото на 2004 г. започва да функционира Администрацията за косвените 
данъци. Първите стъпки са насочени към реорганизацията на бившата митническа 
администрация на териториите на ФБиХ, РС, ДБ и регистрация на задължените по ДДС 
субекти. Целта е да се изгради администрация, ефективно действаща на територията на 
БиХ. Ефективно работи от 1 Януари 2005 г. Данъците и таксите се определят на ниво 
държава БиХ, но всеки от ентитетите има своя политика в тази област, регулира 
процесите, като отчита своите интереси и нужди. Приходите от косвените данъци 
постъпват по специална сметка на АКД в ЦББиХ и след това се разпределят по ентитети 
и институции по специална процедура. 
Данъкът добавена стойност е с единна ставка от 17% за цялата територия на БиХ.  
Заплащат се следните акцизи: 

o Петролни продукти (за Литър) - 0,30 КМ (0,40 КМ за обикновен бензин и 0,35 КМ 
за безоловен); 

o Не алкохолни напитки (за Литър) – 0,10 КМ; 
o Ниско алкохолни напитки (за Литър) – бира 0,20 КМ, вино 0,25 КМ; 
o Алкохолни напитки и етилов алкохол (за Литър) -15,00 КМ; 
o Сурово кафе (за Килограм) – 1,00 КМ (2,50 КМ за печено и базисно кафе и 3,50 

КМ за кафеен екстракт); 
o Продукти от тютюн – 49% върху данъчната основа 

Корпоративният данък върху печалбата е с единна ставка от 10% за цялата 
територия на БиХ,  но са налице някои модификации: 

o В РС действа Закон за печалбата, в който например ако имате печалба  под 
формата на собственост (друго, не пари) или услуги, сумата на печалбата е равна 
на пазарната цена на собствеността или услугата. 

o Във ФБиХ данъчната база е подлежащата на данък печалба, която се определя 
в данъчния баланс. Това става по начин посочен и определен в приложимия 
закон. 

Подоходен данък -  10% във ФБиХ (5% от дивиденти) и 10% в РС. 
Данъци, които се регулират на ниво ентитети: 

1. Данък върху личните доходи: 
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o Във ФБиХ заплатите се облагат с 5% (данъчна основа е брутната заплата), 
докато за другите доходи данъчната ставка е от 10% до 30%  (данъчната основа 
зависи от вида на прихода - възнаграждения (заплати, други), приходи от 
фермерство, доходи от собственост и право на собственост, доходи от авторски 
права, патенти, или технически иновации, доходи от капитал, доходи от други 
дейности) 

o В РС данъка върху заплатите е от 0% до 15% (данъчна база е нетната заплата и 
зависи от нейната величина). Данъчната ставка при другите видове доходи е  от 
10% до 30% и е в зависимост от величината им. 

2. Данък върху собствеността. 
o Във ФБиХ при покупка на собственост данъчната ставка е 5%, с изключение на 

Кантон Зеница – Добой, където е 8%; 
o В РС и ОБ  данъкът е 3%. 
o Данъкът за прехвърляне на собственост обикновено се заплаща от продавача 

й (в зависимост от местонахождението на продаваната собственост). Само в 
кантон Сараево и кантон Херцеговина-Неретва данъка се плаща от купувача. 
Задължението за плащане на данъка възниква в момента на подписване на 
договора за продажба. Плащането следва да се извърши в 15 дневен срок за 
ФБиХ и 10 дневен срок за РС и ОБ в районния офис на Данъчната 
администрация по териториална юрисдикция. 

Данък върху личните доходи  
 Във ФБиХ заплатите се облагат с 5% (данъчна база е нетната заплата), докато 
при останалите видове доходи процентът се движи от 10% до 30% (в зависимост от вида 
на данъчната основа, т.е. дали е доход от собственост, авторски права, доходи от 
капитал, други). Законът за данък печалба на физическите лица и Данък за социалните 
осигуровки в ФБиХ се очаква да влязат в сила. 
 В РС данъкът върху заплатите е от 5% до 15%  (данъчна база е нетната заплата, 
но зависи от нейната величина). Данъчната ставка при другите видове доходи е на 
същата база – в зависимост от величината им. 
Налози, заплащани от Работодателя и Работника/Служителя. 

Във ФБиХ заплащаните от Работодателя и Работника/Служителя налози се 
изчисляван на база брутна заплата. Брутната заплата включва нетната заплата и 
надбавките върху нея. 

В РС  налозите се калкулират на база нетна заплата. В нетната заплата се 
включват и някои допълнителни плащания, като добавките за отпуск, болнични, 
национални празници, извънреден труд и др. 

В ОБ  с местен закон се регулират налозите за пенсионно осигуряване. 
Заплащаните от Работодателя налози са: 

o Във ФБиХ: 7% пенсионни осигуровки, 4% здравни осигуровки, 0,50% застраховки 
за безработица (общо11,5% от брутната заплата) 

o В РС:  не се плащат подобни налози. 
o ОВ: 7% от брутната заплата за пенсионни застраховки 

Заплащаните от Работника/Служителя налози са: 
o Във ФБиХ: 17% пенсионни осигуровки, 13% здравни осигуровки, 2% застраховки 

за безработица, и 5% от нетната заплата, 0,50% от нетната заплата за 
предпазване от природни бедствия   (общо 32% от брутната заплата и 5,5% от 
нетната).  

o В РС:  24% за пенсионно осигуряване, 15% за здравно осигуряване, 1% за 
застраховки за безработица, 2% за защита на децата, и 0-15%  от нетната 
заплата, зависи от зависи от общото заплащане (42-57% от нетната заплата). 

o В ДБ: 17% от брутната заплата за работници от ФБиХ, 24% от нетната заплата за 
работници от РС, 12% от брутната заплата за здравни осигуровки, 10% от 
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нетната заплата(общо 29% от брутната заплата плюс 10% от нетната заплата за 
работници от ФБиХ, и 34% от нетната плюс 12% от брутната за работници от РС).  

Данъчни стимули за чуждестранните инвеститори 
o На ниво БиХ има фонд за подпомагане на чуждестранните инвеститори. За 2008 

г. фондът разполага с бюджет от 1 млн. Евро, който се ползва по специална 
процедура, която отчита обема на инвестициите, новооткритите работни места, 
инвестиране в не развити райони, екологични изисквания, експортно ориентирано 
производство. Средствата от него могат да се ползват за проекти в 
производството, изследванията и развиващите се сектори. Освобождават се от 
мито внасяното оборудване (с изключение на пътнически МПС, машини и 
оборудване за хазарт). 

o На ниво ентитети. 
- Във ФБиХ -  Законът за корпоративния данък дава възможност на 

данъкоплатеца, чуждестранен инвеститор да намали  с 30% облагаемата си печалба. 
Ако е вложил в производство през 5 последователни години 20 млн. КМ на територията 
на ФБиХ се освобождава от плащането на корпоративен данък за 5 години, започващи 
от първата инвестиционна година, в която трябва да е инвестирал 4 млн. КМ. Ако той не 
спази изискванията за 5 годишния период, той губи облекченията и плаща дължимите 
данъци. Ако инвеститорът наеме повече от 50% от работниците си от групата на 
инвалидите или тези с по-специални възможности за повече от една година, то той бива 
освобождаван от корпоративен данък печалба за този период. 

- В РС – Ако юридическо лице получи печалба от чужда страна и ако тя е 
обложена с данък в чуждата страна и РС то следва специална процедура за отчитане на 
приноса на лицето и облекчения при данъчното облагане. Ако данъкоплатецът е 
инвестирал в машини и оборудване за регистрирана негова производствена дейност, 
данъчната основа се намалява с стойността на това оборудване. 

 
• Съотношение държавен/частен сектор и приноса им за формиране на БВП 

 Приблизителните данни за съотношението държавен/частен сектор са 20/80.В 
момента в БиХ като цяло частна собственост са 60% от малките и 30% от големите 
предприятия или са процес на продажба. Тече процес на приватизация . По-успешно 
този процес протича в РС( почти 90%).  В индустриалния сектор все още преобладава 
държавната собственост, докато в селското стопанство – частната. Приватизиран е 
Телекома на РС. Голяма част от услугите (ток, вода, газ, топлоснабдяване, пощи и др.), 
транспортните комуникации, енергетиката, туризма, ресторантьорството и други сектори 
също са с преобладаваща държавна собственост, но също са предвидени за 
приватизация. Самата структура на износа и вноса също подсказва, че държавната 
икономика все още доминира в икономическия живот. Не би било пресилено ако се 
приеме, че държавния сектор е основния генератор на БВП и това вероятно ще бъде 
така докато приключи приватизацията. Този период може да бъде съкратен при една 
успешна, бърза и ефективна приватизация. На този етап вероятно частният сектор не би 
могъл да осигури повече от 25-30% от БВП, но тези цифри не могат да се обосноват с 
конкретни, публично достъпни данни. Процесът на трансформация на собствеността 
вероятно ще бъде значително ускорен, ако страната успешно реализира заложените в 
Споразумението за стабилизиране и присъединяване към ЕС мерки. Споразумението бе 
подписано през Юни 2008 г. Към момента се приключва с влизането в сила на 
междинното споразумение. Голям резерв за увеличаване дела на частния сектор би 
могло да изиграе изваждането на светло на сивата икономика, която по някои оценки 
заема значителна част от общите дейности в държавата.  
 

• Брутен вътрешен продукт 
Оценката на номиналната стойност на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2012 г. 

е 25,90 млрд. КМ   при 25,67 млрд. КМ   за 2011г. (по данни на АСБиХ).  
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БВП на глава от населението  за 2011г. е 6 679 КМ, а за 2012г. – 6715 КМ. 
В първата половина на 2012г. все още е налице позитивен ръст в икономиката, но след 
това настъпва стагнация и забавяне, което в най-голяма степен е предизвикано от 
рецесията в Еврозоната и в региона. Като най-голям отрицателен ефект върху 
икономиката на БиХ / по отношение на външно-търговският стокообмен/  в следствие  
стагнацията в Еврозоната се отчитат намаляването на външното търсене на стоки за 
износ от БиХ и недостатъчния прилив на капитали. 
  По отношение на вътрешните условия за развитие на икономиката все още 
съществуват проблеми с рестриктивната фискална политика, слабо вътрешно 
потребление, и ниско ниво на инвестиции в частния сектор. В обществения сектор 
инвестициите са се увеличили, но не в пълния си потенциал. Финансовото 
посредничество също е било с нисък интензитет. Трябва да се отбележат и 
изключително лошите климатични условия през 2012г. / продължителна мразовита зима 
и дълъг и сух летен период/ , които се отразяват на производтвото на енергия и в 
селското стопанство. 
     Данните отчита и спад в промишленото производство във всички сектори и по-
нататъшен спад в обема на строителните работи. В следствие на сушата големи загуби 
търпи и селскостопанското производство. 
  Съвкупността от всички споменати фактори води до рецесия и се отчита реален спад в 
БВП за 2012г. на стойност -0,5%. Икономическите анализатори отбелязват, че 
вследствие на своите вътрешни слабости местната икономика не е успяла достатъчно 
бързо да се адаптира към новите условия и сложната политическа обстановка в 
страната е попречила да се предприемат ефективни икономически мерки. Номиналната 
стойност на БВП / по неокончателни данни/ за 2012г. е около 25,9 млрд.КМ. 
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Процентно разпределение на БВП на БиХ по сектори , текущи цени – 2012г. 
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• Правителствени програми за развитие на националната икономика 
o Подписан е през м.декември 2009г. протокол за развитие на туризма на 

Адриатическо-Йонийската инициатива, който дава основа и направления за 
заздравяване на сътрудничеството между страните-членки на всички нива, 
вкл.промишленост, транспорт, туризъм. 

o Проект за откриване на работни места и сигурност при снабдяване на 
енергия,добита от използване на биомаса в БиХ  

o Инвестиционни проекти в три направления: Промишленост и бизнес ; Електро-
енергиен сектор; Агропроизводство и хранителна промишленост. 

o Ноември 2010г. е подписано Временно споразумение за търговия и търговски 
взаимоотношения между ЕС и БиХ. 

o Ноември 2010г. е подписано Споразумение за стабилизация и присъединяване 
между ЕС и неговите страни-членки и БиХ. 

o Предстои подписване на Споразумение за свободна търговия между БиХ и EFTA 
o Предстои подписване на Рамково споразумение за поречието на р.Сава между 

БиХ, Хърватска, Сърбия и Черна гора. Целта е да се въведе международен режим 
за корабоплаване по р.Сава, съвместно управление на водните ресурси, превенции 
против природни бедствия. 

 
 

• Състояние на транспортната инфраструктура 
        Транспортната инфраструктура е възстановена в по-голямата си част след 
гражданската война и се обръща особено внимание на  вложените инвестиции за 
обновяване и развитие. 
Основните пътни мрежи представляват първокласни и второстепенни пътища с обща 
дължина от 8 501км. 
От тях общата първокласна мрежа е 3 750км ,а общата дължина на второстепенните 
пътища е 4 751км. 
        Приоритет на правителството е  инвестиране на средства в бързо изграждане на 
магистрални пътища и разширяване на първостепенната пътна мрежа. Планира се 
изграждането през 2011г. на още 1500км първостепенни и магистрални пътища. В края 
на 2011г. БиХ има общо 70км изградена магистрала.  
       Голямо внимание се отделя на участието в изграждането на магистрален път, част 
от европейския коридор 5с, който започва от Будапеща/Унгария/ и стига до Плоче 
/пристанище на Адриатическо море в Хърватска/. В тази посока се изготвят, финансират 
и съфинансират от Европейски институции инфраструктурни проекти, свързани с 
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международния пътен Коридор 5с и международния железопътен  Коридор 10 , 
вземането на контрола над БиХ-небесното пространство от местните институции. 
Част от тези проекти е ратифицираният и подготвен за подписване договор с австрийска 
фирма STRABAG AG за изграждане на международен мост над река Сава при Свилая. 
Подписването на този договор е предшествано и от двустранното споразумение между 
БиХ и Хърватия за изграждане на международен мост над река Сава при Свилая , 
включващо дефиниране на издаване на съгласия и строителни разрешения в 
пограничните райони на моста. Стойността на договора е около 21млн.евро, а 
финансирането ще бъде 50:50(БиХ:Хърватия).Моста е ключов за свързването на 
магистралния път от 5с между БиХ и Хърватия, има дължина 640м. 
      Железопътният транспорт е бил доста ощетен по време на гражданската война в 
БиХ и сега все още се намира много лошо състояние и е изместен по важност от 
шосейният транспорт. Нужни са големи инвестиции за възстановяване и модернизация, 
която би допринесла за повишаване степента на сигурност на превозването на стоки и 
хора, повишаване на скоростта. Планира се съгласуване на предстоящите 
реконструкции и модернизация с европейските директиви и стандарти. Прежвижда се 
изграждането на оптична мрежа по всички железопътни линии, изграждане на 
съвременни електронни сигнално-охранителни системи, съвместими с GSM. 
 

• Макроикономически показатели 
 

Икономически показатели 2009 2010 2011 2012 

Номинален БВП (в мил.КМ) 24201 24777 25666 25900 
БВП на глава от населението(КМ) 6297 6447 6679 6740 
Реална степен на ръст на БВП(%) -2,83 0,72 1,02 -0,5 
Средно месечна нето заплата(КМ) 790 798 816 826 
Годишна степен на инфлация(%) -0,4 2,1 3.1 2,1 
Годишна степен на безработица(%) 24,1 27,2 27.6 28 
Валутни резерви(мил. КМ) 6 211 6 456 6422 6507 
Баланс на търговският обмен(в 
мил.КМ) 

-6 669 -6 352 -7 304 -7395 

Общо преки чуждестранни 
инвестиции(мил. КМ) 

357,5 436,9 575,9 992,7 

Участие на преките чуждестранни 
инвестиции в БВП(%) 

1,4 1,7 2,9 3,8 

Депозити в местни комерсиални 
банки(мил. КМ) 

5750 6590 7160 7771 

Население( в хил.) 3 843 3 843 3 843 3 843 
      

В БиХ е установен валутен борд. При въвеждането му основните правила за борда 
са били включени в закона за ЦББиХ. Националната валута е привързана към еврото, 
при необходимия резерв в Евро и обменен курс 1 КМ = 0,511292 Евро. Гарантирано е 
пълно конвертиране на КМ в Евро и индиректно в другите валути. Пари се емитират и 
изтеглят от обръщение от ЦББиХ чрез покупка и продажба на КМ и обмяната й в чужда 
валута. ЦББиХ ръководи покупките и продажбите на КМ с търговските банки и 
държавните институции, които имат депозити в банката. Другите икономически субекти 
получават фондове в местна валута от търговските банки. Нетният обменен резерв на 
банката трябва винаги да покрива напълно нейните  парични задължения в КМ, което 
включва всички банкноти и монети в обращение, балансите по резервните сметки на 
търговските банки в ЦББиХ и други депозити в нея. ЦББиХ не е оторизирана да покрива 
бюджетния дефицит с емитиране на пари или да дава заеми на някой икономически 
субект. Тя не може да кредитира търговските банки при проблеми с тяхната ликвидност. 
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• Цени 
 Индекс на потребителските цени 

През 2012г. в БиХ индекса на потребителските цени показва степен на инфлация 1,8% . 
Средните цени в БиХ  през 2012г. в сравнение с 2011г. на се повишили с 2,1%. 
Структурата на индекса на потребителските цени показва, че най-висок ръст на годишно 
ниво имат цените на алкохолните напитки и тютюна (9,9%, като цените на тютюна са се 
увеличили с 13,6% а на алкохола с 1,3%), следвани от цените  на храната и 
безалкохолните напитки -2,5% комуникациите (1,5%) и транспорта(2,5%). Отделно от 
тези компоненти през 2012 г. ръст на средните цени е отбелязано при стоките и 
услугите, свързани с наеми, вода, електрическата енергия, газ и други видове енергия с 
1,6%.  
Оценките са, че ценовите равнища в БиХ са сериозно повлияни от нивата на цените на 
храните и горивата на световните пазари, което е довело и до по-високите нива на 
инфлация. 
Годишната степен на инфлация, отчетена през декември 2012г. в БиХ е по-ниска с 40 
базисни пункта от тази в Еврозоната, докато сравнена с ЕС, степента на инфлация е по-
ниска с 50 базисни пункта. Годишната степен на инфлация, отчетена през 2012г. в БиХ е 
по-ниска сравнена с тази в Сърбия с 10,4пр.пункта,  Хърватска и Македония - с 
4,7пр.пункта,Черна гора с 3,3пр. пункта, Словения с по 0,9 процентни пункта.  Ръстът на 
инфлацията в БиХ сравнен с този в страни с  подобни парични политики (наличие на 
валутен борд - България)  също е по-нисък -2,4пр.п.  за м.декември. 

Средните цени в ФБиХ през 2012г. сравнени с тези през 2011г. са по-високи с 
2,1%, а инфлацията, отнесена на годишно ниво през декември 2012 е 1,6%. 

Средните цени в РС през 2012г. сравнени с тези през 2011г. са по-високи с 2,1%, а 
инфлацията, отнесена на годишно ниво през декември 2012 е 2%. 

Индекс на производствените цени 
Отнесено на годишно ниво в БиХ през декември 2012г. производствените цени са 
нарастнали с 0,9%, а за периода януари- декември 2012г. с 1,5% по отношение на същия 
период през 2011г. 
 

Степен на промяна на цените при основните групи производства в БиХ в % 

 2012/2011 

Индустриално производство - общо 1,5 

Производство на междинни продукти -0,9 
Производство на основни продукти -0,2 
Производство на трайни продукти за широко потребление 0,1 
Производство на нетрайни продукти за широко потребление 1,1 
Производство на енергия 3,4 
 

• Заплати и трудова заетост 
           Високата безработица и малкото нови работни места представляват един от най-
острите проблеми в националната икономика. През 2012г. в БиХ населението в 
работоспособна възраст /възраст над 15години/ е около 1,13млн.души. От този брой 
около 814хил. са работещите, а 317хил. неработещите. Тази статистика показва какъв 
висок процент е безработицата в БиХ – 28%. 
     През 2012 г. в БиХ заетите лица са били с 0,2% по-малко от 2011г.  
Броят на безработните в БиХ в 2012г. е с 0,4 % повече от 2011г. 42% е делът на 
неработещите жени. 
  
Структурата на заетостта показва, че най-много са работещите в преработвателната 
промишленост – 19,0%, в сферата на търговията и услугите – 18,2%. 
Според тези данни най-много се е увеличил броят на заетите в сферата на недвижимите 
имоти - с 8,7 процентни пункта, а с 9 пр.пункта е намалял броят на заетите в 
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строителството, следвано от селското стопанство, преработвателната промишленост, 
търговията и услугите, хотелиерството и ресторантьорството. Това показва, че 
значителното намаление на броя на заетите в тези сфери е следствие на общото 
намаляване на икономическата дейност в страната и е свързано с глобалната 
икономическа криза.  
    През 2012г. се наблюдава плавно покачване на нето заплатите – средната нето 
заплата е била 826 КМ и е по-голяма от средната нето заплата през 2011г. с 1,3%.  Най- 
висок ръст на средна нето заплата е отчетен в сферата на селското стопанство и 
дърводобива- 3,7% и при рудодобива- 3,5%. Отрицателен ръст на средна нето заплата е 
отчетен в сферата на строителството(-1,3%). Най- висока средна нето заплата е 
отчетена отново в сферата на финансите – 1318 КМ, следвана от снабдяване с 
ел.енергия, газ и вода (1 155 КМ) и държавната администрация,отбраната, 
задължителното социално осигуряване ( 1 141 КМ) .  
 

 
 

 

• Парична политика и резерви в чуждестранна валута. 
 Действащият в БиХ валутен борд се ръководи от закона за въвеждането му и провежда 
паричната политика в съответствие неговите разпоредби. Основна задача е да се 
поддържа доверието в ЦББиХ, да се предотвратява вземането на неадекватни решения 
при провеждането на паричната политика, да се осигурява стабилизиране на 
макроикономическите показатели. Основни цели на паричната политика е да се осигури 
непроменен обменен курс на националната валута спрямо еврото (Е евро=1,95583 КМ), 
пълна конвертируемост на местната валута, контрол на средствата за покупко-
продажбите на КМ. Контролът по продажбите на КМ на търговските банки на БиХ се 
осъществява от ЦББиХ. Банката е депозитар на резервите на търговските банки и 
институциите на БиХ в местна и чуждестранна валута. Резервите на ЦББиХ трябва да 
могат да покрият (във всеки момент) всички парични задължение по салдата на 
търговските банки, банкнотите и монетите в КМ, които са обръщение, други депозити в 
ЦББиХ. ЦББиХ не може да кредитира както икономиката, така и бюджетните дефицити. 
Банката определя и приема на депозит изискуемите се резерви на търговските банки. 
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Сделките за продажба и покупка на КМ от ЦББиХ имат пряко влияние върху 
количеството на парите в обращение. Балансът на покупко-продажбите на КМ 
представлява един от най-значимите показатели за паричната тенденции, тъй като 
размерът на този баланс влияе върху тенденциите на паричната база и други парични 
агрегати.  
          Общото салдо на покупко-продажбата на КМ през 2012г. е положително е 19,3 
мил.КМ. Процесът на намаляване на задлъжнялостта,реализирана от търговски банки, 
заради слабата дейност по кредитиране са причина за  негативните стойности на 
салдата в първите месеци на годината. Подобрение е направено в началото на 
туристическия 
сезон и пристигането на босненски граждани от чужди страни в края на втората и по                     
време на третото тримесечие. Също така, положително въздействие е дело на      
прехвърляне на първия транш от Stand-by споразумението с МВФ в края на деветия 
месец в общ размер на 118, мил. KM. 
Намаляването на валутните резерви през няколкото месеца от началото на годината и 
приключва през юни под въздействието на положителното салдо на покупко – продажба 
на KM. През третото тримесечие, валутният резерв се увеличава непрекъснато и след 
това бележи застой през първите два месеца на четвъртото тримесечие и има малък 
спад. През октомври има положително салдо в размер на 36,7мил. KM, а през 
ноември е отрицателно в размер на 76.3 милиона КМ. През декември има повишена 
продажба на чужда валута и обмен на средства към CBBH поради празниците,  и по- 
интензивни дейности на банките в края на годината, с приток на средства въз основа на 
втория транш от Stand-by споразумението, което е довело до положителен месечен 
баланс – 236, 7мил. KM. Прехвърлените средства въз основана Stand-by споразумение в 
размер до 111, 3мил.КМ. 
Като се има предвид, че балансът на покупко-продажба има господстващо влияние 
върху движението на   валутни резерви, при положително салдо през декември 
под влияние на гореспоменатите фактори водят до нарастване на валутните резерви 
(тримесечно увеличение 3,5%) и достигне до  ниво от 6,51милрд KM. 
И на тримесечно и годишно ниво е имало промени в структурата на валутните резерви в 
полза на инвестиционния портфейл. Годишното увеличение на валутните резерви 
възлизат на 84,9 милиона КМ(1,3%). В структурно отношение инвестициите в ценни 
книжа нарастват  на 2.08млрд. KM (116.4%), а депозитите в чуждестранни банки 
намаляват с KM 2,0508млрд. КМ (46.8%). Чуждата валута в трезора се е увеличила на 
39,6мил. KM (42,3%), и монетарно злато на 7,7мил. KM (5.1%). 
 
 

Външна задлъжнялост на БиХ.   

В края на 2012г. външният дълг се е увеличил с  7,1% спрямо 2011г. и е достигнал 7,13 
млрд.КМ / 27,5% от БВП/.  В общия външен дълг, най-голям дял в размер на 1,77млрд. 
KM  или 24.8%, е свързан със Световната банка-IDA, и размера от 973, 3мил KM или 
13,6% е свързана с Европейската инвестиционна банка. 
Общото салдо на външния дълг изключва сумата от 2,240 милиарда KM, което е 
свързано с договорени, но неизползвани средства, от които  най-голямата част от 34.7% 
се падат Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% по отношение на 
Европейската инвестиционна банка. 
През 2012г. за обслужване на задълженията са  били  планирани 424,4 мил.КМ , от които 
303, 7мил.КМ или 71,6% са свързани с възстановяване на главницата и 120 ,7 мил.KM 
или 28.4% за погасяване на лихвите. Задълженията, свързани с външен дълг, са изцяло 
изпълнени. 
 

Общата сума на депозитите на банковия сектор към края на 2012 г. възлиза на 13,32 
млрд. КМ. В сравнение с предходната година е по-малка с 16,8%.Депозитите в КМ са се 
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увеличили с 2,6% от предходната година, докато депозитите в чуждестранна валута са 
се увеличили с 1,5%. Тази промяна показва, че е нарастнало доверието в местната 
валута. 

Задължителния резерв на търговските банки  в ЦББиХ е основен инструмент 
на паричната й политика. През 2011г. ЦББиХ е въвела размера на изискуемите резерви 
10%, за да се увеличи ликвидността на търговските банки и освободи кредитен 
потенциал, през 2012г. го е намалила на 7% .  

 
4.Привлечени преки чуждестранни инвестиции 

Преките чуждестранни инвестиции в БиХ през 2012 г. са 85,7% , което е значително 
повече от 2011 г. и са в размер на 992,7мил.КМ.  Преките чуждестранни инвестиции 
представляват 3,8% от БВП, които стойности го доближават до нивата преди 
настъпването на кризата. Най-висок ръст на инвестиции е отбелязан в производството 
на базисни метали и търговията на едро. 

 През 2012г. най-голям чуждестранен инвеститор е Русия - 245млн.КМ, а отлив на 
инвестиции е регистриран от Словения – 42мил.КМ. 

 
 

Преките чуждестранни инвестиции в БиХ по години ,мил. КМ 

  

Най-значителните чуждестранни инвеститори за 2011г.  
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Преките чуждестранни инвестиции в БиХ по сектори 
май 1994 – декември 2011 

 

 
 

 
• Български инвестиции в БиХ 

Общите инвестиции на български фирми в БиХ (1994г. - юни 2012г.) възлизат на 11 668 
718 Евро. Сред инвеститорите България се нарежда  на 24 място след Кипър и Унгария. 
В БиХ са регистрирани следните български фирми с инвестиции над 100 000КМ (51282 
Евро):  
 

Фирма Дейност 
Име на 
инвеститора от 
България 

Стойност 

в хил.КМ 

% 

Участие в общите 
инвестиции 

„MD Company”d.o.o. 

Шипово 
производство Кети трейд 19 285 84,8 

“Rudnik 
mangana”d.d.- Бужим 

производство 
„Мини трейд”ООД-
София 

1 941 8,5 

“Mlijeko Srbac”d.o.o.-
Сърбац 

производство „Шипка”-Габрово 1 077 4,7 

“Petnjica” d.o.o.-
Требине 

производство Семо Дончев 200 0,9 

“Hanatex” d.o.o.-
Пърнявор 

производство Анатоли Ганчев 117 0,5 

“Donela” d.o.o.-за 
търговия и услуги, 
Сребреник 

търговия Алтай Х.Мехмедов 102 0,5 

Фирми с инвестиции 
под 
100 000КМ(17бр.) 

  
32 0,1 

 ОБЩО:  22 754 100,0 
 % на участие на 

ниво БиХ 
 

0,3 - 

Тази статистика показва, че България се нарежда на 24 място сред 91 държави-
инвеститори в БиХ. За 2011г. не са обработени окончателно данните за българските 
инвестиции в БиХ (по информация на АНЧИ БиХ), затова и липсват като статистика. 

В БиХ съществуват големи възможности за инвестиции в селското стопанство, 
производството на биохрани, енергетиката, металургията и дървопреработването, 
нефтените производства, пътно-транспортната инфраструктура, текстилната и кожарска 
промишленост, туризъм. 
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5.Външна търговия 
• Членство в международни търговски и финансови организации 

БиХ е подписала споразумението CEFTA(Споразумение за свободна търговия в 
централна Европа) със съседните държави и в момента текат преговори за приемането 
й в Световната търговска организация(WTO). 
Фирми, които са   със седалище в БиХ използват облекчен търговски режим с ЕС. Това 
споразумение дава възможност за износ на стоки, изпълняващи европейските стандарти 
във всяка страна на ЕС без количествени ограничения, без митнически и др.такси до 
края на 2010г. 
Освен с ЕС, БиХ има преференциален режим на износ с държави като Канада, Япония, 
Русия, Турция, САЩ.  

• Данни за външната търговия на страната. Географско разпределение на 
външната търговия, основни външнотърговски партньори. Основни стоки 
по вноса/износа на страната. 

Анализът на външнотърговски стокообмен на БиХ през 2012 г. показва, че износът е 
бил 7,9 млрд. КМ,  което е с 4,4% по-нисък от този за същия период на 2011 г., и вноса в 
размер на 15,3 милиарда KM, което е 1,8% по-нисък от този за същия период на 
миналата година. Покритието на вноса с износ е 51,5%, а външната търговия със стоки 
има дефицит в размер на 7,4 милиарда KM. 
 Износът за страните от ЦЕФТА възлиза на 2,5милиарди КМ, което е 13,6% по-нисък, 
отколкото всъщия период на 2011 г., а вносът възлиза на 3,8 млрд. км, което е 1% по-
нисък, отколкото заза същия период на миналата година. Покритието на внос от износа 
е 64,6%. 
Износът за страните от ЕС в размер на 4,6 милиарди КМ, което е с 0,7% по-висок, 
отколкото в същия период на 2011 г., а вносът възлиза на 7,2 милиарда КМ, което е с 
1,6% по-висок  за същия период на миналата година. Покритието на вноса от износа е 
63,6%. 

 
 
 

Държава износ внос салдо 

Черна гора 249.230 55.565 193.665 
Германия 1.210.103 1.725.796 -515693 
Италия 939.241 1.429.362 -490121 
Сърбия 710.002 1.431.534 -721.532 
Австрия 654.764 504.094 150670 
Словения 653.304 803.360 -150056 
Хърватска 1.165.019 2.202.545 -1037526 
Чехия 96.578 271.948 -175370 
Унгария 115.416 412.951 -297535 
Турция 182.874 449.381 -266507 
Швейцария 87.574 84.206 3368 
САЩ 27.757 388.173 -360416 

Други държави 1.766.100 5.494.027 -3727927 

ОБЩО 7.857.962 15.252.942 -7394980 

 
 

Външнотърговски стокообмен с най-важните партньори на БиХ за 2012г. 
в хил.КМ 
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Структура на външнотърговският стокообмен на БиХ по сектори  
(производствен принцип) 

 
 

 

 2011г. в млрд.КМ 2012г. в млрд.КМ 

Сектори внос/2011 износ/2011 внос/2012 износ/2012 

Селско стопанство,дърводобив и рибарство 0,72 0,17 0,66 1 

Рудодобив и каменодобив 2,09 0,14 0,16 1,82 

Преработвателна промишленост 12,48 7,13 7,02 12,45 

Производство и снабдяване с еленергия,газ и вода 0,14 0,77 0,15 0,14 

Други 0,10 0,01 0 0,11 

ОБЩО 15,53 8,22 7,86 15,25 
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6.Развитие на търговско икономическите отношения с 
България 
Търговско икономическите отношения между България и БиХ имат дългогодишни 

традиции, както по време на бивша Югославия, така и след излизането на БиХ от 
СФРЮ. Динамика се забелязва след приключване на гражданската война и 
установяване на дипломатически отношения. България и БиХ са установили 
дипломатически отношения на 11 Януари 1996 г. Българското посолство функционира от 
1 Май 1996 г. Посолството на БиХ в София функционира от Ноември 2005 г., но 
официално е открито на 18 Май 2006 г. Добрите междудържавни отношения способстват 
за разширяването и разнообразяването на двустранните търговско икономически 
отношения.  

През периода 1996 – 2008 г. Службата по търговско икономическите отношения в 
Сараево е функционирала епизодично. Служители към посолството, които са 
отговаряли за тези отношения е имало  през 1996 – 2001 г. и 2003 г.  Считано от 26 Юни 
2008 г. към посолството в Сараево отново бе открита Служба по търговско 
икономическите въпроси, което е добра възможност за задълбочаване на контактите 
между икономическите субекти на двете страни и активното участие на България в 
процесите по изпълнението на Споразумението за стабилизация и присъединяване, 
което БиХ подписа с ЕС през Юни 2006 г. През годините взаимният стокообмен бележи 
променливи величини, но е налице тенденция за стабилизираното му. По принцип 
България има положително търговско салдо с БиХ. При оценка на постигнатите нива във 
взаимната търговия трябва да се отчита факта че в страната текат трудни процеси по 
утвърждаване на държавността, възстановяване на производството след гражданската 
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война 1992-1995 г., изграждане на добра инженерна инфраструктура, адаптиране на 
националното законодателство с това на ЕС. 

След присъединяването на България към ЕС сътрудничеството с БиХ по линия на 
ЦЕФТА вече може да се разглежда в аспекта на регионалните интереси на България. 
Основните ни усилия следва да се насочат към двустранните отношения във всички 
области на икономиката, инвестициите, туризма, работната сила, регионалните 
енергийни и транспортни проекти, европейската интеграция на БиХ. Наличието до 
момента на не малко участие на български експерти в екипите, които реализират 
проекти, финансирани от международните финансови институции и ЕС би следвало да 
се разширява и разнообразява. Тук могат да се посочат проекти в областта на 
финансите, застраховането, енергетиката и други.  

Премахването на визовият режим  значително облекчи и стимулира движението на 
стоки и хора. За това говори и увеличеният стокообмен между двете държави – 68,73% 
увеличение на вноса от България спрямо 2010г. и съответно 60,37% увеличение на 
износа. 

 Освен за разширяването на традиционния стокообмен ще бъде необходимо да се 
потърсят възможности в областта на туристическия обмен и то предимно от БиХ към 
България, като се наблегне на морския туризъм.  Не са използвани достатъчно 
възможностите на българските морски и речни пристанища за транзит на стоки от и за 
БиХ. Особено полезно би било, специално внимание да се обърне на преките контакти 
между институциите на двете страни на всички нива и сектори, в т.ч. и на ниво на двата 
ентитета, отделните кантони.  

Обстановката в БиХ се характеризира със сериозни и трудни проблеми на 
институционално ниво между БиХ и ентитетите и между самите ентитети, но ние следва 
да продължим да бъдем активната страна. Не съществуват пречки от някакъв характер, 
които да препятстват активизирането на двустранните отношения. Българите се приемат 
добре, има интерес за работа с България, налице са ресурси и области, които могат да 
представляват интерес за българския бизнес. Българските инвестиции в БиХ са 
достигнали сума в размер на 11,6 млн. Евро, но не са малко секторите в които би могло 
да се търси ново участие – селско стопанство, туризъм и хотелиерство, транспортни 
инфраструктури, услуги, дърво преработка, строителство, енергетика. 

Към настоящия момент между България и БиХ са подписани следните двустранни 
документи: 
2003, Май, подписан в Сараево – Споразумение за сътрудничество между БТПП и 
Външнотърговската камара на БиХ. В сила от 1.09.2005 г. 
2003, 16 Октомври, подписана в София - Споразумение за свободна търговия между 
Р. България и БиХ. Прекратено, считано от 1.01.2007 г. 
2004, 16 Октомври, подписано в Баня Лука – Споразумение между правителството на 
Р. България и Съвета на министрите на БиХ за международни автомобилни превози на 
пътници и товари. В сила на 30 ден след датата на получаването на последната 
нотификация за изпълнение на процедурите по влизане в сила. Не е в сила. 
2004, 10 Декември, подписана в София – Спогодба за въздушни съобщения между 
правителството на Р. България и Министерския съвет на БиХ. В сила от 1.04.2006 г. ДВ 
бр.105/29.12.2005 г. 
2006, 14 Юли, подписан в София – Меморандум за сътрудничество в областта на 
европейската и евроатлантическата  интеграция между правителството на Р. България и 
Съвета на министрите на БиХ. В сила от 14.07.2006 г. 
2007, 20 Септември, подписано в Плевен – Споразумение между правителството на Р. 
България и Съвета на министрите на БиХ за полицейско сътрудничество. В процес на 
влизане в сила. 
Съгласуван за подписване през 2008 г. – Меморандум между Българска агенция за 
инвестиции и Агенцията за насърчаване на чуждестранните инвестиции на БиХ. 



 

 29 

Съгласуван за подписване през 2008 г. текста на  - Споразумение за взаимна защита 
и насърчаване на инвестициите.  
Съгласуван за подписване през 2008 г. текста на  - Споразумение за морско 
търговско корабоплаване. Текстът е изпратен за съгласуване в Брюксел от българското 
министерство на транспорта. 
Постигната договореност през 2008 г. с Министерството на външната търговия и 
икономическите отношения на БиХ да ни предаде проект на споразумение за избягване 
на двойното данъчно облагане. Ако българската страна има готов свой проект бихме 
могли да го връчим преди да изчакаме получаването на техния проект.  
2010г. – Съгласувана е търговско-икономическата спогодба между БиХ и България и 
предстои официалното и подписване през 2013г. 
 
 
 
Данни за вноса и износа на БиХ – България за периода 2006-2012  г. в 
хил. KM 
      

Година Внос Износ Салдо   

2006 46 100 ,951 39 465 ,554 -6 635 ,396   
2007 33 391, 264 50 600 ,179 17 208, 914   
2008 112 914 ,107 30 926, 610 -81 987 ,496   
2009 37 022, 385 9 068 ,120 -27 954, 265   

2010 51 191 ,661 11 173, 842 -40 017, 818   

2011 74 478, 766 18 507 ,593 -55 971, 173   

2012 74.734 000 37.693 000 -37 041 000   

ОБЩО 429.833.136,89 197.434.899,94 -195.357.236,95   

 
 

 
 
 
 Както се вижда от данните продължава тенденцията за положително салдо в 
търговията с БиХ макар и с по-ниски стойности заради икономическата криза. Нивото на 
износа от България са почти същите като през 2011г., но се наблюдава почти двойни 
стойности на вноса на стоки от БиХ. Може да се очаква, че при благоприятни условия, 
каквото е и подписването на Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество 
може да се очакват по-добри резултати. 
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Външнотърговски стокообмен на БиХ с България за 2010г. и 2011г. по сектори в 
хил.КМ 

 
2010г. 2011г. 

Ръст в % спрямо 
2010г. 

Сектор Внос Износ Внос Износ внос износ 
Селскостопански 10 998  31  18 901 1 049  71,86 3280,35 
Минерални горива 
(въглища,кокс,газ,петрол) и ел.енергия 

368  4 043 5 460  4 226  1383,13 3,25 

Химико-фармацевтични 
продукти, торове, пластмаси, 
каучук 

14 192  750  17 041 2 222 20,07 196,21 

Камък,вар,цимент,бетон,керамика и др. 6 853 0 6 890  36 0,55 0 

Кожа ,текстил и изделия от тях 1 856 202  1 286 671  -30,71 232,28 

Дърво,хартия и мебели 1 162 1 078  2 065  1 136  77,78 5,33 

Руди,метали и продукти от тях 4 237  3 293  4 140  4 870  -2,3 47,89 
Машини,апарати,мех.уреди,котли,МПС, 
оръжие 

11 189  938  17 556  4 272  56,9 355,27 

Др.видове продукти 337 788 1 140  25  238,55 -96,81 

ОБЩО 51 192  11 124  74 479 18 508 45,49 65,63 

 
 
 
Външнотърговски стокообмен на БиХ с България за 2010г. и 2011г. по групи 
продукти, в хил.КМ 

 
2010г. 2011г. 

Ръст в % спрямо 
2010г. 

Тарифа Внос Износ Внос Износ внос износ 
Хим.продукти: органични и 
неорганични 6 396 723 10 633 2 189 66,21 202,62 
Руди,камък,вар,цимент и др. 272 0 238 0 -12,44 0,00 
Метали и мет.продукти 4 237 3 293 4 140 4 870 -2,3 47,89 
Минерални горива, минерални 
масла и техни производни 368 4 093 5 460 4 226 1383,13 3,25 
 Машини,апарати и уреди и части 
за тях 7 865 461 14 508 1 360 84,46 194,83 
Ел.машини и съоръжения и части 
за тях 1 953 326 2 122 271 8,69 -17,10 
Зърнени и растителни продукти, 
брашно и др. 4 249 0 7645 0 79,93 0,00 
 Изделия от стъкло,керамика, 
бетон 6 581 0 6653 35 1,09 0,00 
 Зеленчуци, плодове и продукти от 
тях 780 11 1 046 0 34,11 -100,00 
Продукти от животински 
произход(месо,риба и мляко) 23 0 56 0 139,15 0,00 
Разни хранителни 
стоки(какао,мазнини и др.) 2 456 20 4 260 6 73,41 -68,82 
Захар и зах.изделия 0 0 2 972 450,51 0,00 
Напитки, спирт и оцет 41 0 1041 0 2465,5 0,00 
Тютюн и тютюневи изделия  3 450 0 4853 70 40,7 0,00 
Фармацевтични продукти 6 725 0 3097 0 -53,96 0,00 
Транспортни средства  и части за 
тях без ж.п. и трамвайни  1 212 18 783 52 -35,36 0,00 
Хартия и картони, изделия от тях 400 733 1 106 240 176,27 -67,30 
Пластмаси,каучук,гума и изделия 
от тях 1 070 27 3 311 33 209,42 22,42 
Кожа и кожени изделия 49 137 32 560 -34,1 307,94 
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Текстилни влакна и др. готови 
изделия от текстил 1 807 65 1 254 112 -30,62 72,13 
Обзавеждане, постелки, матраци, 
носачи за матраци 472 259 434 362 -8,05 39,49 
Дърво,слама,корк,тръстика и 
изделия от тях 289 86 525 535 81,46 518,34 
Оръжия, муниции и части за тях 0 0 0 2 589 0 0,00 

Др.видове продукти 497 820 1 283 25 158,25 -96,93 

ОБЩО 51 192 11 072 74 482 18 507 45,49 65,63 

 
      От приложените данни за стокообмена се вижда , че през 2011г. България има нулев 
износ на торове и Оръжия, муниции и части за тях, докато от босненска страна има 
реализиран внос от оръжия и муниции. За 2012г. все още няма такива данни. 
      Наблюдава се раздвижване на пазара на продукти от хранителната 
промишленост(месо, риба, захар и захарни изделия), зеленчуци, плодове и продукти от 
тях, тютюн и тютюневи изделия. 
      Най-висок ръст в износа за БиХ има при Минерални горива, минерални масла и 
техни производни( почти 14 пъти), Напитки, спирт и оцет ( почти 25 пъти).  Износът на 
пластмаси, каучук, гума и изделия от тях и кожа и кожени изделия също бележи ръст, за 
разлика от 2010, когато имаха отрицателно салдо.  
    Намаляване на износа почти наполовина има във фармацевтичния бранш , както и( 
макар и в по-ниски проценти) при кожа и кожени изделия,  руди, камък, вар, цимент и др., 
Транспортни средства  и части за тях,  Обзавеждане, постелки, матраци, носачи за 
матраци. 
Това може да се обясни със свитият пазар, вследствие на икономическата криза, но и 
като перспектива за възстановяване на пазарите чрез промотиране на български фирми 
на изложения , форуми и други канали за информация. Сериозна ниша в стокообмена е 
износа на негазирани трапезни минерални води, които рядко се срещат на местния 
пазар. 
 
7.Правно - нормативна база и полезни бизнес контакти 
Нормативната база, която регулира външно търговските отношения на БиХ се 

утвърждава от Парламента по предложение на Съвета на министрите. В много от 
случаите е налице и нормативна база на ниво ентитети, кантони и общини, в които 
актове се решават въпроси относно определени улеснения при инвестиции от чужбина, 
при определени резултати свързани с увеличаване на износа, при решаването на 
въпроси от стратегическо значение за съответния ентитет. На държавно ниво външно 
икономическите отношения на БиХ се наблюдават и ръководят от Министерството на 
външната търговия и икономическото сътрудничество. В Министерството на външните 
работи функционира Департамент за икономическа дипломация. Като органи, които 
провеждат държавната политика на БиХ в областта на външно икономическите 
отношения активна роля играят Външнотърговската камара на БиХ, Агенцията за 
насърчаване на чуждите инвестиции, Агенцията за насърчаване на износа. Особено 
важна роля е определена на Дирекцията за европейска интеграция, която провежда 
всички преговори по присъединяването на БиХ към ЕС, а след подписването на 
Споразумението за стабилизиране и присъединяване координира процесите по неговата 
реализация. Следва да се отбележи, че всички институции на БиХ, на ФБиХ, РС и ДБ, 
както и основните търговски партньори имат разработени и добре функциониращи 
сайтове от които може да се намери актуална информация и установяват директни 
контакти. 

За контакти с институциите на БиХ и потенциални партньори може да се ползва 
сайта на МВнР www.mfa.gov.ba , Министерство на външната търговия и икономическите 
отношения - www.mvteo.gov.ba и неговите препратки към всички институции и 
международни организации, които оперират в страната. От сайта може да се изтеглят и 
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адресите на икономически и бизнес субекти от различни сектори на икономиката на БиХ. 
Полезна информация се съдържа в разработения от Агенцията за държавните служби 
на БиХ адресен сайт, който може да се намери на адрес: www.adresar.abs.gov.ba . 

Адресите на посолството на България в Сараево са достъпни чрез сайта на МВнР на 
България. 

Службата по търговско икономическите въпроси към посолството на България в 
Сараево има следните пощенски и електронни адреси: 

 
Bosnia and Herzegovina, 71 000 Sarajevo, 50 Logavina Str. 
Венцислав Стоянов 
Телефон/Факс: 00 387 33 232 146, Мобилен: 00 387 61 991 787 
E-mail: v.stoyanov@government.mee.bg  vemot1@mail.bg   
 
Други полезни адреси: 
www.fbihvlada.gov.ba –Правителство на ФБих,  
www.vladars.net.ba  - Правителство на РС 
www.brcko.org - Дистрикт Бръчко  
 www.bhas.ba - Агенция за статистика на Бих 
www.rzs.rs.ba - Агенция за статистика на РС –  
www.fzs.ba - Агенция за статистика на ФБиХ 
www.cbbh.ba – ЦББиХ  
 www.fipa.gov.ba - АНЧИ БиХ 
www.bhexport.ba - Информация за износителите от БиХ  
www.komorabih.ba – Външнотърговска камара на БиХ 
 
 

 
Уточнение:  
В Бизнес компаса данните за 2012г. на места са непълни или липсват, тъй като 
обобщените пълни статистически данни се публикуват в съответните бюлетини до края 
следващата година(т.е.-2013г.). 
 
Ползвани източници: 
Министерство на външната търговия и икономическите отношения на БиХ 
Централната банка на БиХ 
Външнотърговска камара на БиХ 
Агенция за статистика на БиХ 
АНЧИ БиХ(Агенция за насърчаване на чуждите инвестиции в БиХ) 
 
Ползвани съкращения: 
БиХ   – Босна и Херцеговина 
ФБиХ   – Федерация Босна и Херцеговина 
РС   – Република Сръбска 
ДБ   – Дистрикт Бръчко 
СМ   – Съвет на министрите на БиХ 
МВнТИО – Министерство на външната търговия и икономическите отношения 
ЦББиХ  – Централната банка на БиХ 
ЗЦББиХ  – Закон за централната банка на БиХ 
КМ  – Национална валута, Конвертируема Марка, ползва се и ВАМ 
ЕС   – Европейски съюз 
ОС   – Общо събрание 
НС   – Надзорен съвет 
УС   – Управителен съвет 
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БВП   – Брутен вътрешен продукт 
СБ – МАР  – Световна банка – Международна агенция за развитие 
МФС  – Министерство но финансите и съкровището 
МВФ   – Международен валутен борд 
ЕБРР   – Европейска банка за развитие и реконструкции 
ЮИЕ   – Югоизточна Европа 
НЕОК  – Номинален ефективен обменен курс 
РЕОК   – Реален ефективен обменен курс 
АКД   – Администрация за косвени данъци 
ЕК   – Европейска комисия 
ВЕЦ   – Водноелектрическа централа 
МФС   – Министерство на финансите и съкровището на БиХ 
АОД   – Агенция за осигуряване на депозитите 
ТЕЦ   – Топлоелектрическа централа 
МПС   – Моторни превозни средства 
СФРЮ  – Бивша Югославия 
КФБиХ  - Търговска камара на БиХ 
КРС   - Търговска камара на РС 
КДБ   - Търговска камара на ДБ 
ДЦАБиХ - Дирекция за цивилна авиация на БиХ 
ДФАР  - Държавен фонд за административна реформа  
МФФБиХ - Министерство на финансите на ФБиХ 
МФРС  - Министерство на финансите на РС 
МФДБ  - Министерство на финансите на ДБ 
АС  - Агенция за статистика 
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