


ЧЕРНА ГОРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД



 БВП: 4,663 млн € (2019), 4,299 mil € (2018)

 БВП на глава от населението: 7,495 € (2019)

 Растеж на БВП: 5.1% (2019), 4.7% (2018)

 ПРОГНОЗА ЗА РАЗСТЕЖ НА БВП: 

• 2.9% (2020), 3.1% (2021) - European Commission

• 3.0% (2020), 2.8% (2021) - The World Bank

• 2.8% (2020),  2.5%(2021) – IMF (Международен валутен фонд)

 Структура на БВП: Производство 10.2%, Селско стопанство 6.7%, 

Туризъм 7.3% (2019) 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИ



МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИ

 НЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ: 322.5 млн € (2019)   

 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ: 2.95 млрд € (Внос 2.55 млрд €, Износ 400 

млн €, Дефицит -2,154.4 млн. €)

 СРЕДНА ЗАПЛАТА: 766€(бруто) / 511€(нето) (2019)

 ИНФЛАЦИЯ (ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ): 2.6% (2019)

 БЕЗРАБОТИЦА: 17.8% ( 2019)

 ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ: 2,004,134,964.15 € (2019)

 ПОКАЗАТЕЛ НА СВЕТ. БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА: 50/190 



 Ниска административна тежест
 Хъб за регионален бизнес
 Стратегическа географска позиция
 Приятелско отношение към чужденците
 Динамичен икономически растеж и развитие
 Ниски данъци (ДП 9%, ДДС 21%)
 Положителен отзив от съществуващи инвеститори
 Политически стабилна и мултиетническа 

разнообразна
 Квалифициран персонал

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ



 Член на НАТО (05 Юни 2017) 
 Икономически и политически стабилна държава
 Кандидат-член на ЕС - 2024
 Член на СТО (WTO)
 Търговски съглашения с CEFTA, EFTA, Русия, Турция и Украйна
 Равен старт за инвеститори съгласно IO FI: 

•  Без ограничение в условията на инвестиция във всяка 
индустрия  (IO)

• Свободен трансфер на финанси и ресурси (Fl)

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ



ДИРЕКТНИ ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ

 Външните инвестиции през годините са както следва: през 
2015 са 757.4 млн € (259 млн повече от 2014); през 2016 - 
687.1 млн €, през 2017 - 659.2 mil €, през 2018 - 858.1 mil €

По този индикатор, Черна Гора е много по-напред от 
останалите държави в региона
 Увеличение на инвестициите – резултат от уникалните 

инвестиционни намерения, позитивния опит от настоящи 
инвеститори и приятелски бизнес климат

 Основните инвеститори са от Русия, Австрия, Италия, 
Швейцария, Кипър, Унгария, Обединеното кралство, Близкия 
изток.



ЧУЖДИ ИНВЕСТИТОРИ



• Необходимото време за регистрация на фирма 
е максимум 4 дни, докато другите задължителни регистрации 
като ЕИК, ДДС номер и т.н. отнемат максимум 3 дни.

• Данък за физически лица – 9% (11% за общия доход над 
€720) 

• Корпоративен данък – 9% 
• ДДС – 21% (намален до 7% за туризма)
• Имотен данък - между 0.25% и 1.00% пазарната 

стойност на имота
• Данък при източника– 9% върху 

дивиденти/разпределение на печалбата, 
капиталови приходи, лихви, интелектуална 
собственост, данък наем, консултации, 
маркетинг

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ



• Програма за стимулиране на директните чуждестранни инвестиции
• Закон за бизнес зоните

ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА



ИНВЕСТИЦИИОННИ ПРОЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ



• Транспорт
• Енергетика
• Туризъм

ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ ЗА ИКОНОМИКАТА



• Строеж на магистралата Бар - 
Боляре

• ЖП линия Белград (Връбница) 
– Бар, Реконструкция и 
модернизация

TRANSPORT PROJECTS 
ONGOING PROJECTS



• Подводен кабел 
(Енергиен кабел между Черна гора и Италия)

ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ



• Ветрогенератори – Krnovo и Mozura
• Малки Водно електрически централи

ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ - ВЕИ



• Водноелектрически централи на река Мораца
• Водноелектрически централи на река Комарница

ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ – ПОТЕНЦИАЛНИ 
ИНВЕСТИЦИИ



• Пристанище Черна 
гора

• Пристанище Нови
• Лустица 

ТУРИЗЪМ – ПРОЕКТИ В МОМЕНТА



• Беласица и Комови

ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ - ПОТЕНЦИАЛ



• Нживице Херцег 
Нови

• Ада Бояна Улчиня

ТУРИЗЪМ - ПОТЕНЦИАЛ



• Част от клуба на смесените и чуждестранни палати в България към БТПП

• Общност от компании в различни сфери на бизнеса с интерес за развитие в 
Черна гора.

• Партньор на Черногорската-Търговска камара

• Партньор на българските фирми в подготовката на делови срещи с цел 
подпомагане на бизнес сътрудничеството – свързване с партньори, 
подизпълнители и клиенти.





БИЗНЕС ДЕБЮТ НА ГОДИНАТА`2019 – 
отличие в Годишните награди на b2bmedia



• Актуална информация по икономически, законодателни, данъчно-
административни въпроси за България и Черна гора; 

• Надеждна и компетентна информация за спецификите на българския и на 
черногорския пазар и най-ефективните механизми да се заявите на него. 

• Преференциален достъп до отстъпки и безплатно посредничество при участие 
в тематични бизнес събития.  

• Справки за актуално състояние, финансови и правни аспекти на черногорски и 
български юридически лица.  

• Контакти и препоръки за специализирани консултантски фирми в широк кръг 
от професионални сфери.  

• Достъп до актуална информация за инициативи и проекти на международни 
организации 



www.bmncci.eu
NEWSLETTER

facebook/BMNCCI

LinkedIn/Bulgarian Montenegrin Chamber of Commerce & Industry



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО  Вашият партньор в Черна гора
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