
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ  

Подгорица – Черна Гора 

 

 

 

 

АНАЛИЗ  

на състоянието на сектор „Етерични масла, парфюмерия и 

козметика” в Черна Гора 

 

В Черна Гора няма развита козметична и парфюмерийна 

индустрия. За покриване нуждите на пазара се разчита преди всичко 

на внос. Съществуват малки фирми, от типа занаятчийски цехове, 

които произвеждат сапуни на основата на зехтина и маслиновите 

екстракти, но те заемат минимален пазарен дял. 

Вносът на козметични и парфюмерийни продукти се 

осъществява при преференциални условия за страните членки на ЕС, 

на базата на Споразумението за стабилизация и асоцииране между 

ЕС и Черна Гора. Тези стоки са обединени в две глави 33 и 34 в 

Митническата тарифа на Черна Гора (прил.1), като преференциалното 

мито е нулево. Митническите органи на страната приемат като 

документ, удостоверяващ произхода на стоката от ЕС (България) 

сертификат EUR1, декларация на фактурата и декларация на 

оторизираният вносител, издадени от митническите органи на страна 

членка на ЕС. 

По-голямата част от тези стоки подлежат на здравен и санитарен 

контрол (прил. 2). На такъв контрол подлежат всички стоки от глава 

33. При стоките от глава 34 има диференциация. Тарифните номера 

от група 3401 подлежат на контрол ако се използват за грижа и защита 



на кожата. Тарифни номера 3402 - 3402 12 00 и 3402 13 00 се 

контролират ако са предвидени за използване в хранителната 

промишленост и при производството на предмети за обща употреба, а 

3402 20 и 3402 20 90 - ако се използват в домакинството. Стоките от 

група 3404 се контролират ако се използват в хранителната 

промишленост. Стоките от група 3405 не подлежат на санитарен 

контрол ако се използват за индустриални цели. 

При вноса, тези стоки трябва да бъдат съпровождани от 

сертификат за качество на производителя и анализ на оторизиран 

орган за това, че не са опасни за здравето. Фирмата вносител трябва 

да притежава митническо разрешение за внос, издадено от 

черногорските митнически органи. 

Санитарният контрол се извършва от инспекторите на случаен 

принцип. Могат да бъдат взети проби от отделни продукти или да 

бъдат приети сертификатите, придружаващи пратката. За нови за 

пазара стоки обикновено си извършват анализи. Цената за 

изследване на козметичните препарати (кремове, дезодоранти, 

гримове и др.) е 187,31 евро без ДДС, за сапуните, течните сапуни и 

шампоаните тази цена е съответно 76,90 евро, а микробиологичният 

анализ струва 50,00 евро. 

При вноса на етерични масла, парфюмерийни и тоалетни 

препарати в Черна Гора се наблюдава стабилна тенденция на 

нарастване, като от 2005 г. до 2013 г. вносът им се е увеличил 2,5 

пъти. В абсолютни стойности общо вносът на тези продукти през 

годините изглежда по следния начин: 

година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

хиляди 
евро 

18 806 23 793 33 524 40 688 38 510 40 169 43 561 43 690 45 267 

 

Наличните данни за тази година показват, че вносът в Черна 

Гора на посочените продукти за първите девет месеца е бил на 

стойност 34 126 000 евро, като за същия период през миналата година 

той е бил почти на същото ниво -  34 224 000 евро. 



На черногорския пазар трайно присъстват продукти на 

българските компании „Рубела”, „Арома”, „Рефан” и „Фикосота”. 

Техният практически опит в работата с Черна Гора може да бъде 

изключително полезен и за други наши фирми, желаещи да се 

представят на този пазар. 

В страната все още не са правени проучвания за структурата на 

пазара на козметични продукти, но практиката показва, че основният 

метод за разпространението на тези стоки е чрез официални 

представители и дистрибутори. Особеност на пазара е, че част от 

стоките влизат в страната чрез представителствата на съответните 

производители в Сърбия, които покриват и Черна Гора.  

Едни от основните дистрибутори на козметични продукти, 

разполагащи с необходимата инфраструктура са: 

 

BAR-KOD  D.O.O. 
Adresa:                Donja Gorica bb, Podgorica 
Direktor:              Miomir Mrvaljević, izvršni direktor 
Telefon:                020/ 260 – 730, 067 800 777 
Fax:                       020/ 260 – 884 
E-mail:                  milena.velovic@bar-kod.com; 
miomir.mrvaljevic@bar-kod.com 
  
NALL  INTERNATIONAL  D.O.O. 
Adresa:               Ulica SKOJ-a 57 (bivša fabrika Elastik), Podgorica 
Direktor:              Jovan Lekić, izvršni direktor         
Telefon:                020 280 030, 067 236 000 
Fax:                       020 280 031 
E-mail:                  nall@nall.me 
  

         MPM  Podgorica 
Adresa:               Josipa Broza Tita 67 
Direktor:              Zoran Djorojević 

Dalibor Todorovic, finansijski direktor 
Telefon:                020 663180; 069 359 222 
Fax:                      020 663180 
E-mail:                 dalibor.todorovic@mpm.co.me 
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Klikovac  D.O.O. 
Adresa:               Mahala bb, Podgorica 
Direktor:              Aleksandar Klikovac, generalni direktor         
Telefon:                020 872 120, 067 236 000 
Fax:                       020 872 667 
E-mail:                  klikovac@t-com.me 
  
С тяхна помощ, на потребителите в Черна Гора е предоставен 

широк избор от козметични продукти, вкл. и на всички реномирани 

световни марки. При продажбата на малко познати или напълно 

непознати марки единственият определящ критерий е ниската 

продажна цена.  

Макар и относително малък, пазарът на козметични продукти в 

Черна Гора може да се разглежда като перспективен за българските 

производители. Наличието на вече утвърдени български марки на 

пазара,  способства нашите продукти да не бъдат разглеждани от 

потребителите като напълно непознати. Постигането на добро 

съотношение цена/качество, комбинирано с целенасочена реклама би 

позволило разширяване на българското присъствие на козметичния 

пазар в Черна Гора. 

 

Изготвил: 

Стоян Станкулов 
СТИВ – Подгорица 
10.12. 2014 г. 
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