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БИЗНЕС КОМПАС 

За Черна гора, 2021 г. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Територия: 13 812 кв. км, от които 13 605 кв. км суша и 207 кв. км водна площ. 

Крайбрежието е 294 км. 

Население: 620 739 жители (последните данни са от 2021 г.) 

Столица: Подгорица 

Регион: Западни Балкани 

Черна гора граничи със следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, 

Косово и Сърбия. 

Национален празник: Ден на независимостта - 21 май. Това е денят на проведения 

референдум през 2006 г., с който страната се отделя от Сърбия. 

Национална валута: Евро (EUR) 

Основен национален език: Черногорски език 

Етнически групи: 45% черногорци; 28,7 % сърби; 8,6 % босненци; 4,9 % албанци; 8,7 % 

други; 4,0 % не са отговорили. Последното преброяване е от 2011 г. 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Форма на управление: Парламентарна конституционна република 

Законодателен орган: Парламент (Скупштина) 

Изпълнителна власт  

Правителство: Мандат – 4 години. Състои се от премиер, вицепремиер и министри. 

На последните избори в края на 2020 г. бе избран кабинет в следния състав: Здравко 

Кривокапич – премиер; Дритан Абазович – вицепремиер; Сергей Секуложич – министър на 

вътрешните работи; Оливера Иняц – министър на отбраната; Милойко Спаич – министър 

на финансите и социалната защита; Яков Милатович – министър на икономическото 

развитие; Джордже Радулович – министър на външните работи; Тамара Сржентич – 

министър на публичната администрация, дигиталното общество и медиите; Весна Братич -  

министър на образованието, науката, културата и спорта, д-р Йелена Боровинич – Бойович 

– министър на здравеопазването; Александър Стийович  - министър на земеделието; горите 

и управлението на водите; Ратко Митрович – министър на екологията, териториалното 

планиране и урбанизма; Младен Боянич – министър на капиталовите инвестиции. 

На 4 февруари 2022 г. с 43 гласа “за” парламентът на Черна гора гласува вот на 

недоверие на правителството на Здравко Кривокапич. Повод за институционалната криза в 
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страната бе предложението на вицепремиера Дритан Абазович за съставяне на 

правителство на малцинството. Премиерът Кривокапич внесе искане в парламента за 

отстраняване на неговия заместник, но предложението изобщо не бе гласувано. Абазович и 

коалицията “Черно на бяло” внесоха предложение за вот на недоверие на кабинета, 

оглавяван от Кривокапич. Вотът бе гласуван след дълги часове дебати. Правителството 

управлява само година и два месеца, то бе бе съставено след споразумение на многобройна 

коалиция от партии с много различна геополитическа ориентация. 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

  На изборите за президент през 2018 г. Мило Джуканович е избран с 53, 9 процента 

от подадените гласове.  Редовен мандат – 5 години. 

 

ДЕЙСТВАЩ ПАРЛАМЕНТ 

Последните избори за парламент в Черна гора са проведени на 30 август 2020 г. През 

септември 2020 г. Алекса Бечич бе избран за председател на парламента, той стана най-

младия председател в историята на институцията.  

На последните парламентарни избори трите опозиционни коалиции „За бъдещето на 

Черна гора“, „Мирът е нашата нация“ и „Черно и бяло“, с лидери съответно Здравко 

Кривокапич, Алекса Бечич и Дритан Абазович, спечелиха мнозинство за съставяне на 

правителството с 41 от 81 места в парламента. Демократическата партия на социалистите 

на Черна гора (ДПС) на Мило Джуканович премина в опозиция, след като бе на власт повече 

от 30 години. 

 

ИКОНОМИКА 

Актуално политическо развитие 

Основни макроикономически показатели: 

 

Брутният вътрешен продукт на Черна гора през 2021г. е на стойност 5.809 

милиарда долара (USD), съгласно официалните данни на Световната банка.  

 

Икономиката на Черна гора през 2021 г. 

 

В своя доклад за Западните Балкани през октомври 2021 г. Световната банка 

отбелязва: През 2021 г. регионът на Западните Балкани се възстанови по-бързо от 

очакваното от предизвиканата от COVID-19 рецесия през 2020 г. Перспективите за 

региона се подобриха значително, като растежът на БВП сега се прогнозира да 
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достигне 5,9 процента през 2021 г. след свиване от 3,1 процента през 2020 г. Растежът 

в региона се прогнозира за 4,1 процента през 2022 г. и 3,8 процента през 2023 г. 

Водена от бързото възстановяване на туризма, икономиката на Черна гора се 

очаква да се възстанови силно с приблизително 10,8 процента през 2021 г., най-

високият процент сред шестте страни от Западните Балкани. Силният пиков летен 

сезон подкрепи възстановяването на приходите от туризъм, които ще достигнат близо 

75 процента от нивата си за 2019 г. спрямо 55 процента, прогнозирани по-рано. 

Възстановяването на икономическата активност повиши държавните приходи, което 

заедно с внимателното фискално управление доведе до намаляване на фискалния дефицит 

от 11 % от БВП през 2020 г. до приблизително 4 % през 2021 г. Поддържането на фискална 

предпазливост в средносрочен план ще бъде от решаващо значение, тъй като се задава 

несигурност. 

Докладът констатира, че безработицата в Черна гора остава висока, тъй като 

възстановяването все още не е стимулирало пазара на труда, което ограничава темпа на 

възобновеното намаляване на бедността. Предвижда се бедността да намалява бавно през 

2021 г., но да остане по-висока от нивото си през 2019 г. 

Предвижда се нивото на бедност в региона да възобнови низходящата си тенденция 

отпреди пандемията и да спадне с около 1 процентен пункт до 20,3 процента, близо до 

нивото от 2019 г. 

Възстановяването в целия регион се дължи на силното вътрешно и външно 

търсене. Рязкото възстановяване на вътрешното потребление и на пътуванията из 

Европа помогна за увеличаване на паричните преводи, както и на притока на туризъм 

през пиковия летен сезон на 2021 г. Силното възстановяване в развитите икономики 

също даде тласък на търсенето на износа от региона. 

Възстановяването обаче остава крехко. Сигналите за ранно предупреждение от 

пазара на труда изискват изискват внимание от страна на политиците. Загубите на работни 

места от рецесията и последиците от нея засегнаха непропорционално жените и младежите  

в региона. Младежката безработица нарасна до 37,7 процента през 2021 г., което е с 5,4 

процентни пункта повече от юни 2020 г., което допълнително влоши перспективите за 

младежка заетост. 

„Тъй като страните от Западните Балкани гледат към бъдеще след пандемията, 

техният политически подход ще трябва да се съсредоточи върху справянето с ключови 

пречки пред създаването на работни места и икономическата трансформация, включително 

и зеления преход“, каза Линда Ван Гелдер, директор на Световната банка за Западните 

Балкани. „И шестте страни ще се възползват от реформите в бизнес средата, управлението 

и цифровизацията, което ще допринесе за растежа и ще намали изоставането от страните в 

ЕС“, смята тя, 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ 

Актуални обобщени данни за търговския обмен между Черна гора и България 
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 През 2021 г. търговията със стоки възлиза на 16 млн. евро, с 36,8% повече 

спрямо същия сравнителен период на 2020 г. 

 

 Списък на най-застъпените групи продукти в структурата на вноса от България 

2020 г. 2021 г. 

 

Продукти на зърнена основа 1.720.706 Продукти на зърнена основа 2.678.063 

Електрически машини, съоръжения и части за тях 503.142 Машини, механични изделия и части за тях 425.457 

Стъкло и изделия от стъкло 1.399.607 Стъкло и изделия от стъкло 2.674.678 

Пластмаси и изделия от пластмаси 

 
763.134 Стъкло и изделия от стъкло 1.039.769 

Електрически машини и съоръжения и техните части 

 
1.087.558 

Електрически машини и съоръжения и техните части 

 
1.069.823 

Продукти от желязо и стомана 

 
433.799 Продукти от желязо и стомана 585.886 

Керамични изделия 

 
764.340 

Керамични изделия 

 
813.411 

Дърво и изделия от дърво 

 
266.398 

 

Дърво и изделия от дърво 

 

279.698 

Източник: MONSTAT 

 

Основните продукти на внос от България през 2021 година са:  

 

 Продукти на зърнена основа (2,7 млн. евро), с 55,6% повече  в сравнение с 2020 г.,  

 Стъкло и изделия от стъкло (2,7 млн. евро),  92,9,3% повече спрямо 2020 г., 

 Пластмаса и изделия от пластмаса (1 млн. евро), 31,1% повече спрямо 2020 

година. 

Списък на най-застъпените групи изделия в структурата на износа  

за България за 2021 г. 

Алуминий и алуминиеви изделия 

 
140.617 
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Хартия и картон; продукти от хартиена маса  

 
119.033 

Пластмаси и изделия от пластмаси 

 
97.993 

Мебели, постелки, матраци 84.467 

Електрически машини, съоръжения и части за тях 80.394 

 Източник: MONSTAT 

 

През 2021 година доминиращите изделия за износ на българския пазар са били:  

 Алуминий и алуминиеви изделия, 

 Хартия и картон; продукти от хартиена маса или картон, 

 Пластмаси и изделия от пластмаси. 

 

Преки чуждестранни инвестиции от България 

Инвестициите от България са на относително ниско ниво. В периода от 2017 г. до 

2021 г. са били инвестирани общо 2,7 милиона евро, най-много от които през 2019 г. – в 

размер на 1,1 млн. евро. 

 

Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от България в периода 2017 – 2021 година. 

                                                                                                                                   Млн. евро 

Година 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Общо 

Ниво на инвестициите - 0,8 1,1 0,8 - 2,7 

Източник: ЦБЧГ 

 

ТУРИЗЪМ 

Според официалните данни туристическият сектор генерира малко над 25 % от БВП 

(брутния вътрешен продукт) на Черна гора.  

 

Черна гора разчита най-много на туризма, сочи проучване за Европа: 

 

Последните данни на Световния съвет за пътувания и туризъм показват кои европейски 

икономики са били най-зависими от туризма преди пандемията, както и кои все още 

са. Проучването е базирано на брутния вътрешен продукт (БВП), който е мярка за общата 

стойност на стоките и услугите, произведени във всяка държава в рамките на една година.  
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В малката Черна гора, с нейната част от Адриатическото крайбрежие, 

туристическата индустрия е формирала близо една трета (30,8 процента) от БВП на 

страната през 2019 г. Тази стойност е спаднала до малко над 7 % през катастрофалната за 

сектора 2020 г., но оттогава се е качила обратно до 25,5 процента. 

 

Брой на туристите от България / реализирани нощувки. 

Година 2017  2018  2019  2020   2021 

Пристигнали 10.370 11.155 10.341 1.064 3.425 

Нощувки 33.872 33.489 30.483 6.602 15.634 

 

През 2021 г. Черна гора е била посетена от 3.425 туристи от България (66,9 % по-

малко спрямо 2019 г.), които са осъществили 15.634 нощувки (с 48,7 % по-малко спрямо 

данните за  2019 година). 

Според данни на Статистическия институт на Черна гора през 2021 г. са 

регистрирани общо 2 587 255 посещения на туристи, а общият брой на нощувките е 9 872 

573.  

Пристигащите през 2021 г. са се увеличили с 276,27% в сравнение с 2020 г., което 

представлява 63,23% от регистрираните през 2019 г.  

По отношение на нощувките, през 2021 г. се наблюдава увеличение от 281,58% в 

сравнение с 2020 г., или 68,33% от нивото, регистрирано през 2019 г. 

През 2021 г. десетте най-големи източника на пристигнали туристи са: Сърбия 

(27,6%), Босна и Херцеговина (13,8%), Украйна (8,7%), Русия (6,9%), Косово (6,9%), 

Германия (4,5%), Албания (3,6%), Полша (2,6%), Франция (2,3%) и Северна Македония 

(1,8%). 

През 2021 г. десетте водещи източника по отношение на нощувките са: Сърбия 

(32,6%), Босна и Херцеговина (12,9%), Русия (12,1%), Украйна (9,2%), Косово (4,8%), 

Германия (4 %), Полша (2,3%), Албания (1,9), Северна Македония (1,7%) и Франция (1,6%). 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ 

ИНИЦИАТИВИ: 

 

UN 

На 28 юни 2006 г. става член на Организацията на обединените нации (UN). Страната 

подкрепя мисията на организацията и допринася активно за работата й чрез централните 

офиси в Ню Йорк, Женева и Виена.  

 

OSCE 
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Черна гора става член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

(OSCE) през 2006 г. Страната участва в инициативите на организацията за регионална 

сигурност в три направления: политическо-военно; свързано с икономиката и околната 

среда и хуманитарно, както и в работата на Парламентарната Асамблея на OSCE. 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е една от организациите за 

регионална сигурност с най-голям обхват, със своите 57 членки тя покрива цяла Европа, 

Евразия и Евро-атлантическия регион.  

 

СЪВЕТ НА ЕВРОПА 

Черна гора подписва Европейската конвенция за човешките права на 6 юни 2006 г., 

а  официално става член на Съвета  на Европа през май 2007 г.  

 

НАТО 

Официалните отношения между Черна гора и НАТО започват в края на 2006 г., 

когато страната е поканена да стане част от двустранната партньорска Инициатива за мир. 

След преговорен процес и ратифициране на документи Черна гора става член на НАТО на 

5 юни 2017 г. Организацията на Северноатлантическия договор е най-голямата военно-

политическа организация в света, тя е основана на 4-ти април 1949 г. във Вашингтон.  

Черна гора е страна кандидатка за членство в ЕС. Нейната европейска перспектива беше 

препотвърдена от Съвета през юни 2006 г. след признаването на независимостта на страната 

от държавите-членки на ЕС. 

 

ПРЕГОВОРИ С ЕС 

На 15 октомври 2007 г. Черна гора подписа Споразумение за стабилизиране и 

асоцииране (ССА) и Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея 

въпроси. Последното влезе в сила на 1 януари 2008 г., докато ССА влезе в сила на 1 май 

2010 г. С акта на подписване на Споразумението за стабилизиране и асоцииране Черна гора 

официално се споразумя за асоцииране с Европейската общност и нейните държави-членки, 

като по този начин пое отговорността за европейското си бъдеще. 

През 2008 г. новата държава кандидатства за членство в ЕС. През 2010 г. Комисията 

издаде положително становище относно кандидатурата на Черна гора, като посочи 7 

ключови приоритета, които трябва да бъдат разгледани, за да започнат преговорите, 

Съветът й даде статут на страна кандидат. През декември 2011 г. Съветът стартира процеса 

на присъединяване с оглед на започване на преговори през юни 2012 г. 

Преговорите за присъединяване с Черна гора започнаха на 29 юни 2012 г. Вече 

изминаха десет години от старта на преговорния процес. 

Във всички разговори между български и черногорски политици и представители на 

администрацията, както и по време на срещата между българсия президент Румен Радев и 

черногорския му колега Мило Джуканович, бе изтъкнато, че е полезно и за двете държави 

България да сподели своя опит от преговорния процес с Черна гора, за да бъдат избегнати 
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грешките и страната да напредне по-бързо по европейския път. България се ангажира да 

оказва експертна помощ. 

 

Общо за чуждестранните инвестиции: 

 Черна гора има потенциал да привлича сериозни инвестиции поради фокусираната 

върху бизнеса икономическа система и ниската корпоративна данъчна ставка. Секторите, 

привличащи по-голямата част от ПЧИ, са туризмът, недвижимите имоти, енергетиката, 

телекомуникациите, банкирането и строителството.  

  Страната се радва на икономическа свобода и парична стабилност. Вътрешни и 

чуждестранни компании се ползват с равно третиране в Черна гора. Чуждестранните 

компании могат да притежават 100% от местна компания и техните печалби и дивиденти 

могат да бъдат репатрирани без ограничения или ограничения. Въпреки това корупцията, 

политизирането на правосъдието, организираната престъпност, приблизителният и 

ненадежден поземлен регистър и бюрокрацията са пречки пред преките чуждестранни 

инвестиции. Страната стартира програмата „Гражданство чрез инвестиции“, която бе 

удължена до края на 2022 г. и ще позволи на до 2 000 чужденци да получат черногорски 

паспорт след инвестиция от най-малко 350 000 евро. Срещу тазисхема имаше възражения 

от Европейската комисия. Съветът за приватизация и капиталови инвестиции е държавната 

институция, която ръководи, контролира и прилага процеса на приватизация в страната, в 

който вече са участвали почти 90% от бившите държавни предприятия. Черна гора е на 103-

то място от общо 177 държави в класацията на American Heritage Foundation и попада сред 

„преобладаващо несвободните икономически държави. В същата група – на 107-мо място – 

е и Турция. 

    В предишния доклад Черна гора е заемала 80-то място от 178 страни, което 

означава, че е паднала с 23 позиции. Общата оценка на икономическите свободи на Черна 

гора е 57,8, което е с 5,6 по-малко от предишната класация. Страната е на 41-во място сред 

45 европейски държави, а общият й резултат е под средния за региона и света“, се казва в 

доклада. Все пак, изследването отчита напредък при зачитане правото на собственост, 

данъчната тежест и паричната свобода, но отбелязва спад в съдебната ефективност, 

почтеността на правителството, държавните разходи, фискалното здраве, както и свободата 

на бизнеса, търговията и пазара на труда. „За съжаление, петгодишният рекорд на като цяло 

солидна икономическа свобода беше подкопан. Черна гора регистрира пълна загуба на 

икономическа свобода от 4,2 пункта от 2017 г. насам и падна от категорията на умерено 

свободните в категорията на до голяма степен несвободните.“ И още: „Въпреки усилията за 

укрепване на своята независимост, съдебната система остава подложена на правителствен 

натиск и страда от сериозни недостатъци в прозрачността, откритостта, професионализма 

и отчетността“, се казва в доклада. Въпреки че чуждестранните инвестиции са официално 

добре дошли, инвестиционният режим остава бюрократичен и подкопава динамичния 

растеж на инвестициите. „Правителството продължава да субсидира стратегически важни 
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държавни предприятия в областта на енергетиката, транспорта и туризма“, се казва още в 

доклада. 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

Външна търговия по години: 

Общият размер на външната търговия на Черна гора за периода януари – декември 

2020 г. е 2 469.6 милиона евро. Данните показват намаление от 18.1 % в сравнение с 

предходната 2019 г.  Стойността на износа на стоки е 365.9 млн. евро, а вносът е бил на 

стойност 2 103.7 млн. евро. в сравнение със същия период на предходната 2019 г.  

 

 

Внос 

2019  

Внос 

2020  

В млн.  

EUR  
в %  

В 

млн. EUR  
в %  

Всичко 2 600,8  100,0  Всичко  2 105,2  100,0  

Сърбия 504,0  19,2  Сърбия 414,9  19,7  

Китай 222,0  8,5  Германия 204,1  9,7  

Германия 244,2  9,4  Китай 218,0  10,3  

Италия   185,0  7,4  Италия 185,0  7,1  

Гърция  156,1  6,0  
Босна и 

Херцеговина 
119,4  5,7  

Босна и 

Херцеговина  
155,6  6,1  Гърция 156,1  6,0  

Хърватия 150,6  5,8  Хърватия 115,0  5,5  

Турция  135,8 5,2  Турция  108,5  5,1  

Словения 54,7  2,1  Франция 44,2  2,1  

Франция 52,1  2,0  Словения 54,7  2,1  

САЩ 47,9  1,9  Полша  49,7  1,9  

Други 

страни 
679,6  25,9  

Други 

страни 
679,8  26,1  

Износ 

2019  

Износ 

2020  

В млн. 

EUR  
в %  

В 

млн.  EUR  
в %  

Всичко 415,5  100,0  Всичко 366,1  100,0  
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Сърбия 107,9 23,3  Сърбия 101,0  27,6  

Унгария 45,0  10,58 Словения 35,8  9,8 

Босна и 

Херцеговина 
29,8 7,2  

Босна и 

Херцеговина 
22,4  6,1  

Словения 28,2  7,0  Косово 23,6  6,4 

Полша  17,5  4,4  Полша 12,1  3,3  

Чехия 17,4  4,4  Чехия 11,5 3,1  

Косово 29,4  7,1  Китай 17,4  4,2  

Китай 17,4  4,2  Германия 15,5  3,7  

Италия 13,9  3,5  Турция 14,3  3,4  

Германия 15,5 3,2  Полша 13,8  3,3  

Албания 13,3  3,2  Албания 13,0  3,6  

Други 

държави 
84,1 20,2  

Други 

държави 
71,4  19,5  

 

Черна гора повиши резултата си в годишния индекс за корупцията: 

Със среден резултат 36 от 100 Източна Европа и Централна Азия са вторият най-

слабо представящ се регион в годишния индекс за корупцията на “Трансперънси 

Интеренешъл” сред 180 страни. Класацията измерва ефективността на мерките срещу 

корупцията. КОВИД пандемията е използвана в много държави като димна завеса, сочи 

докладът. 

През 2021 г. само три държави от региона имат резултати, които са по-

високи от средните: Грузия с 55 точки, Армения с 49 и Черна гора с 46.  

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА ЕВРОПА СЕГА  

 

На 4 ноември 2021 г. правителството на Черна гора прие програмата „Европа 

сега“, в която са разписани нови данъчни мерки, които трябва да влязат в сила от 1 

януари 2022г. Данъчната реформа предвиждше премахване на здравноосигурителните 

вноски върху заплатите, както и облагането им до брутен размер от 700 евро;  увеличение 

на минималната работна заплата до 450 евро; прогресивно облагане на заплатите. 

„Разчитаме на растеж на икономиката и разширяване на данъчната основа“, каза 

министърът на финансите  Милойко Спаич, който бе един от авторите на доста радикалната 

програма. Той обяви хармонизирането на пенсиите и осигуровките през следващата година, 

тоест с размера на минималната и средната работна заплата. Министърът на 

финансите каза още, че предложението за бюджета през следващата година ще бъде 

внесено в парламента на 15 ноември и че не се предвиждат нови заеми, но остава опцията в 
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бюджета „ако има благоприятен момент за тях, да се навлезе на пазара“. Отговаряйки на 

въпроси на граждани в социалните мрежи, той нарече лансираната програма за 

реформи нов план „Маршал“.  

Планът получи много критики от специалисти в областта, защото можело „да доведе 

до срив на публичните финанси“. 

„Минималната нетна заплата беше 250 евро. Увеличението до 450 евро на 

практика е удвояване на възнаграждението за най-уязвимото работещо население. 

Средната нетна заплата, с различни корекции, ще се увеличи до 700 евро до края на 2022 г., 

което значително подобрява статуса ни в региона“, обяви Спаич. 

Преди него министърът на икономическото развитие Яков Милатович обясни, че 

сегашното правителство „преживя икономически спад от над 15 процента, който е един от 

най-големите в света“ и е довел страната до тежко състояние. „Тази година ситуацията е по-

добра, планираният ръст е 13,4 процента. Днес получихме и добри новини от ЕБВР, които 

потвърдиха реалността на тази прогноза и значително повишиха очаквания темп на растеж 

на черногорската икономика“, подчерта Милатович. 

На въпроса за изпълнението на програмата в частния сектор и кой ще принуди 

частниците да увеличат заплатите на работниците, държавният секретар Бранко Кървац 

отговори, че инспекционният надзор ще бъде засилен. А на запитването как ще бъдат 

покрити 270 милиона евро за Здравната каса, Кървац каза, че вноските в момента стигат 

само за 50% от разходите за здравеопазване. 

Много политически партии заявиха, че „планът не е устойчив и е популистки“.  

През 2022 г. Спаич и Милатович регистрираха партия с името “Европа сега” и 

спечелиха доста гласове на последните местни избори с общенията за високи заплати и 

икономически просперитет.  

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

Работата на Българо-Черногорската междуправителствена комисия за икономическо 

сътрудничество, чието последно заседание е било през ноември 2019 г., трябва да се 

поднови. Многократно бе поставен въпросът за председателството на комисията от 

черногорска страна и за активизиране на работата й.  Политическата ситуация в двете 

държави затруднява този процес – в България имаше няколко пъти избори и служебни 

правителства, а в Черна гора са налице характеристиките на институционална криза (вотове 

на недоверие; чести смени на министри). 

 Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Черна гора -  

30.05.2007 г., Подгорица; 

 Споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството 

на икономиката, енергетиката и туризма  на Република България и Министерството 

на икономиката на Черна гора, ноември 2009 г. 
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 Споразумение за сътрудничество, подписано между Дирекцията за малки и средни 

предприятия на Черна гора и АМСП, България, август 2012 г. 

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна 

гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, 17 юни 2019 г. 

 Проект за Споразумение за взаимна защита на инвестициите между България и 

Черна гора. На 14 март 2014 г. Европейската комисия (ЕК) взе решение за 

разрешаване на България за започване на официални преговори за сключване на 

двустранно инвестиционно споразумение с Черна гора; проектът на текста на 

споразумението е съгласуван с ЕК. 

Важни институции: 

Търговско-промишлена палата (Привредна камора), Черна гора 

Ул. „Новак Милошевич“ 29/II, 81000 Подгорица 

През 2021 г. д-р Нина Дракич бе избрана за и.д. председател на Търговско-

промишлената палата. 

 

КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 

 

Посолство на Република България в Черна гора: 

Бул. „Иван Црноевич“ 99/2, 81000 Подгорица  

СТИВ Подгорица, бул. „Иван Црноевич“ 56/1, вх. 2, ап.20, 81000 Подгорица 

 

ИЗГОТВИЛ: Димитър Тучков, 

СТИВ Подгорица 

 


