
 
 

БИЗНЕС КОМПАС 

 

За Република Сърбия 

 

ноември 2021 г. 

 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Територия: 77,474 кв. км. 

Население: 6 871 547 души        

Столица: Белград 

Регион: Югоизточна Европа, Балкански полуостров 

Национален празник: 15 февруари – Денят на държавността на Република Сърбия  

Национална валута: сръбски динар (RSD) 

Основни официални езици: сръбски език  

 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

Форма на управление: парламентарна република  

Висш законодателен орган: Парламент (250 народни представители)  

Изпълнителна власт: Правителството на Република Сърбия е носител на изпълнителната власт и се 

състои от министър-председател, вицепремиери и министри. Избира се от парламента с мнозинство 

от гласовете на общия брой народни представители. 

Настоящото правителство е избрано на 28 октомври 2020 г., като се състои от 25 членове – министър 

председател, генерален секретар, 21 ръководители на министерства и двама министри без портфейл. 

 

Състав на правителството на Република Сърбия: 

Ана Бърнабич – Министър-председател на Република Сърбия; 

Новак Недич – Генерален секретар на правителството; 

Бранко Ружич – Първи вицепремиер и министър за образованието, науката и технологичното 

развитие; 

Зорана Михайлович – вицепремиер и министър за енергетиката и минното дело; 

Небойша Стефанович – вицепремиер и министър за отбраната; 

Мая Гойкович – вицепремиер и министър за култура и информация;  

Бранислав Недимович - вицепремиер и министър за земеделието, горите и управление на водите; 

Никола Селакович - министър за външните работи;  



Александър Вулин - министър за вътрешните работи; 

Мая Попович - министър за правосъдието; 

Синиша Мали - министър за финансите; 

Анджелка Атанаскович - министър за икономиката; 

Милан Къркобабич - министър за селското благосъстояние; 

Златибор Лончар - министър за здравеопазването; 

Томислав Момирович - министър за строителството, транспорта и инфраструктурата; 

Ядранка Йоксимович - министър за европейската интеграция; 

Ратко Дмитрович - министър за семейното благосъстояние и демографията; 

Гордана Чомич - министър за човешките и малцинствени права и социалния диалог; 

Дария Кисич Тепавчевич - министър за труда, заетостта, ветераните и социалните взаимоотношения; 

Мария Обрадович - министър за публичната администрация и местното самоуправление;  

Татяна Матич - министър за търговията, туризма и телекомуникациите; 

Ваня Удовичич – министър за младежта и спорта; 

Ненад Попович – министър без портфейл; 

Новица Тончев – министър без портфейл. 

 

Действащ Парламент: 

Последни проведени избори: 21 юни 2020 г.  

Управляваща партия: Алианс „Александър Вучич – За нашите деца” състоящ се от 8 партии, 

ръководен от „Сръбската прогресивна партия” - СПП на действащия президент Александър Вучич, 

спечели 60,65% от гласовете и получи 188 места в парламента.       

Опозиционни партии: Алиансът ръководен от „Социалистическата партия на Сърбия” и състоящ се от 

общо 4 партии, спечели 10,38% от гласовете и получи 32 места в парламента. „Сръбският 

патриотичен алианс” спечели 3,83% от гласовете и получи 11 места в парламента. Съгласно 

изборното законодателство на Република Сърбия и постигнатите резултати, останалите 19 места в 

парламента бяха разпределени между националните малцинства живеещи в Сърбия, а именно: 9 

места за „Унгарския алианс от АО Войводина” – 2,23%, 4 места за съюз „Право напред” на бошняци и 

македонци – 1,00%, 3 места за „Албанската демократична алтернатива” – 0,82% и 3 места за 

„Партията за демократично действие от Санджак” – 0,77%, представляващо бошняците от местността 

Санджак.          

 

ИКОНОМИКА  

 

Актуално икономическо развитие: 

 

През 2020 г. сръбската икономика отчете растеж от – 1,1% в сравнение с + 4,2% през 2019 г., което 

беше породено от отрицателните икономически ефекти предизвикани от пандемията COVID-19. 

Независимо от това, икономическото свиване е относително ниско, като сръбската икономика е сред 

най-малко засегнатите от тези на цяла Европа. Според прогнозата на МВФ от април 2021 г., растежът 

на сръбската икономиката се очаква да се възобнови през 2021 г., като се оценява да достигне +5% 

от БВП.  

 Публичният дълг на Сърбия нарасна до 57,4% от БВП през 2020 г., като се очаква да се 

увеличи минимално до 59% през 2021 г. Тази тенденция от 2020 г. се дължи на обществената 

подкрепа, която сръбското правителството предостави, за да се справи с негативните икономически 

ефекти от пандемията COVID-19.  



 В резултат на нарастващите публични разходи и значителния недостиг на приходи, 

фискалното салдо се влоши рязко. Бюджетният дефицит на страната достигна 0,8% през 2020 г. в 

сравнение с 0,5% през 2019 г. МВФ прогнозира леко нарастващ бюджетен дефицит от 1,4% през 

2021 г. Инфлацията в страната спадна до 1,7% през 2020 г., като се очаква да се повиши драстично 

през 2021 г.  

 Безработица в Сърбия е на сравнително ниско ниво в сравнение със съседите държави от 

Западните Балкани, но остава значително по-високо от средното за Европа. Тази тенденция бе силно 

повлияна и от отрицателното икономическо въздействие причинено от пандемията COVID-19. През 

2020 г. безработицата се увеличи на около 10,0%. Оценява се, че през 2021 г. безработицата в 

страната ще намалее до нивата преди пандемията от COVID-19, тъй като се очаква икономиката да 

започне да се възстановява.   

 Стандартът на живот на сръбското население остава значително под средния за ЕС. Сръбското 

правителство има подкрепата на ЕС и международните финансови институции за модернизиране на 

инфраструктурата на страната, както и големия брой чуждестранни инвестиции в страната, което се 

очаква да допринесе в подобрение на стандарта на живот на сръбското население. Световната банка 

изчислява, че броят на хората, живеещи в бедност, е намалял допълнително до 18,9% през 2019 г. 

За съжаление се очаква тенденцията да се увеличи поради негативните ефекти от пандемията 

COVID-19. 

 Основните икономически предизвикателства, пред които е изправена Сърбия, са: стагнация 

на доходите на домакинствата, необходимост от създаване на работни места в частния сектор и 

структурна реформа на публичните предприятия, както и стратегически реформи в публичния 

сектор. Неефективната съдебна система, високото ниво на корупция и застаряването на населението 

представляват други предизвикателства, пред които страната ще трябва да се изправи в дългосрочен 

план. 

 

Основни макроикономически показатели: 

 

СЪРБИЯ 2020г. 

БВП (млн. евро) 46 467 

 -% изменение -1,1% 

БВП на глава от насел. (евро) 7 273 

Средна месечна работна 

заплата (евро) 

510 

Безработица (%) 10,0 

Чуждестранни валутни 

резерви (млн)  

13 492 

Основен лихвен процент (%) 1 

Износ (млн. евро) 22 196 

 -% изменение -4,9 

Внос  (млн. евро) 26 346 

 -% изменение -5,8 

Търговско салдо (% от БВП) -4,3 

Златни резерви (тон) 35,47 

Публичен дълг (% от БВП) 57,4 

Кредитен рейтинг:   

 -Fitch BB+ 



 -Moody’s Ba2 

 -S&P BB+ 

Корпоративен данък (%) 15 

Данък общ доход 10 

 

Природни ресурси: 

 

В Република Сърбия могат да бъдат открити следните природни ресурси: нефт, газ, въглища, 

желязна руда, мед, цинк, антимон, хромит, злато, сребро, магнезий, пирит, варовик, мрамор, сол, 

както и обработваема земя 

 

Условия за развитие на селското стопанство: 

 

Сърбия има много благоприятни природни условия (земя и климат) за разнообразно земеделско 

производство. Разполага с 5 056 000 ха земеделска земя (0,7 ха на глава от населението), от които 3 

294 000 ха са обработваема земя (0,45 ха на глава от населението). Селскостопанският износ 

представлява повече от една пета от всички продажби на Сърбия на световния пазар. Сърбия е един 

от най-големите доставчици на замразени плодове в ЕС (най-големият за френския пазар и вторият 

по големина за германския пазар). Селскостопанското производство е най-забележимо във 

Войводина в плодородната Панонска низина. Други земеделски райони включват Мачва, Поморавле, 

Тъмнава, Расина и Ябланица. В структурата на селскостопанската продукция 70% е от 

растениевъдството, а 30% е от животновъдството. Сърбия е вторият по големина производител на 

сливи в света (582 485 тона; втори след Китай) и третият по големина на малини (127 010 тона, 

изоставайки само от Русия и Съединените щати). Освен това е значителен производител на царевица 

(6,48 милиона тона, 32-ро място в света) и пшеница (2,07 милиона тона, 35-то място в света).Други 

важни селскостопански продукти са: слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи, ябълки, свинско 

месо, говеждо, птиче и млечни продукти. 

 В Сърбия има 56 000 ха лозя, които произвеждат около 230 милиона литра вино годишно. 

Най-известните лозарски региони се намират в АО Войводина и Шумадия. 

 

Степен на развитие на отделните сектори: 

 

Освен селското стопанство, други добре развити сектори с основен принос към икономиката на 

страната са енергетиката, автомобилната промишленост, машиностроенето и минното дело. 

 

В сектор енергетика, Сърбия е нетен износител на електроенергия и вносител на ключови горива, 

като петрол и газ. Сърбия притежава изобилие от въглища и значителни запаси от нефт и газ. 

Доказаните запаси на Сърбия от лигнитни въглища се изчисляват на 5,5 милиарда тона, което я 

прави 5-та по големина в света (втора в Европа, след Германия). Въглищата се намират в две големи 

находища: Колубара (4 милиарда тона) и Костолац (1,5 милиарда тона). Въпреки че са малки в 

световен мащаб, петролните и газовите ресурси на Сърбия (съответно 77,4 милиона тона петролен 

еквивалент и 48,1 милиарда кубически метра) имат известно регионално значение, тъй като са най-

големи в региона на бивша Югославия, както и на Балканите (с изключение на Румъния). Почти 90% 

от откритите нефт и газ се намират в Банат и тези нефтени и газови находища по размер са сред 

най-големите в Панонския басейн, но са средни в европейски мащаб. 



 По-голямата част от произведената електроенергия в Сърбия идва от топлоелектрически 

централи и в по-малка степен от водноелектрически централи и възобновяеми енергийни източници. 

Основните ТЕЦ в страната оперират с лигнитни въглища, докато съществуват и такива работещи на 

мазут и газ, но със значително много по-малки мощности. 

 През 2008 г. националната петролна компания, Naftna Industrija Srbije (NIS), беше придобита 

от Газпром нефт. Рафинерията на компанията в Панчево е една от най-модерните петролни 

рафинерии в Европа, като компанията управлява мрежа от 334 бензиностанции в Сърбия (74% от 

вътрешния пазар) и допълнителни 36 станции в Босна и Херцеговина, 31 в България и 28 в Румъния. 

Притежава 155 километра тръбопроводи за суров петрол, свързващи рафинериите в Панчево и Нови 

Сад като част от транснационалния нефтопровод Adria. 

 Сърбия е силно зависима от чуждестранни източници на природен газ, като много малка част 

идват от вътрешно производство, а останалата част се внася, главно от Русия. 

 Други основни промишлени сектори включват: автомобилостроенето, минното дело, 

извличане на цветни метали и тяхната обработка, хранително-вкусовата промишленост, 

електроника, фармацевтика и текстил. Към момента в Сърбия има създадени 15 свободни 

икономически зони (Пирот, Суботица, Зренянин, ФАС Крагуевац, Шумадия Крагуевац, Сабач, Нови 

Сад, Ужице, Смедерово, Свилянац, Крушевац, Апатин, Вранйе, Прибой и Белград), в които се 

реализират много преки чуждестранни инвестиции. 

 Автомобилната индустрия (водена от Fiat Chrysler Automobiles) е доминирана от клъстер, 

разположен в Крагуевац и околностите му, и допринася за износа на страната с около 2 милиарда 

долара. Сърбия е водещ производител на стомана в по-широкия регион на Югоизточна Европа, като 

основен източник е стоманодобивната фабрика в Смедерево, собственост на китайската Hesteel. 

Добивната индустрия на Сърбия е сравнително силна: Сърбия е голям производител на въглища, 

добивани от находища в Колубарския и Костолашкия басейн; също така е голям производител на 

мед, която се добива от находището в Бор от китайската компания Zijin Bor Copper; около Майданпек 

се развива значителен добив и на злато. 

 Хранителната промишленост е добре позната както на регионално, така и на международно 

ниво и е една от силните страни на икономиката на страната. Някои от международните марки 

установили производство в Сърбия са: PepsiCo и Nestlé в хранително-вкусовия сектор; Coca-Cola 

(Белград), Heineken (Нови Сад) и Carlsberg (Бачка Паланка) в производството на напитки; 

Nordzucker в захарната индустрия. Електронната индустрия в Сърбия през последното десетилетие 

отчита ръст в своето развитие, като бяха направени инвестиции на компании като Siemens (вятърни 

турбини) в Суботица, Panasonic (осветителни устройства) в Свилайнац и Gorenje (електрически 

домакински уреди) във Валево. Фармацевтичната индустрия в Сърбия се състои от няколко 

производители на генерични лекарства, от които Хемофарм във Вършац и Галеника в Белград, които  

представляват 80% от обема на производството в страната. Вътрешното производство задоволява 

над 60% от местното търсене. Българската фармацевтична компания „Софарма” също участва на 

местния пазар, като притежава значителен пазарен дял в търговията с лекарства, чрез нейната 

дъщерна компания „Софарма трейдинг”. 

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

Сърбия е член или наблюдател в следните международни организации: BIS, BSEC, CD, CE, CEI, EAPC, 

EBRD, EU (страна кандидат), FAO, G-9, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (национални комитети), ICCt, ICRM, 

IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, 

MONUSCO, NAM (наблюдател), NSG, OAS (наблюдател), OIF (наблюдател), OPCW, OSCE, PCA, PFP, 

http://www.freezonepirot.com/


SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNOCI, UNTSO, UNWTO, UPU, 

WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO (наблюдател). 

 

Инициатор е на т. нар. регионалната инициатива „Отворени Балкани” за страните от Западните 

Балкани.  

 

Сърбия има сключено споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС, както и споразумения за 

свободна търговия с Турция, Великобритания и Евразийския икономически съюз. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

 

През 2020 г., Сърбия е привлякла преки чуждестранни инвестиции на обща стойност 3,014 млрд. 

евро за проекти, които ще се реализират през следващите години.  

 

Основните държави, от които са привлечени тези чуждестранни инвестиции са : Германия, Канада, 

Китай, Великобритания, Австрия, Израел, Италия, Нидерландия, Полша, Русия, Словакия, 

Швейцария, Турция и ОАЕ.  

 

Секторите в които ще се реализират чуждестранните инвестиции са : автомобилната индустрия, 

машиностроенето и оборудването, металургията, хранително-вкусовата промишленост и 

земеделието, химическия сектор, електрониката, недвижимото имущество, търговията, споделени 

услуги и в сектора на дърводелството и мебелите.   

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

 

Общата външна търговия на Република Сърбия за периода януари - декември 2020 г. възлиза на:  

      - 40009,0 млн. евро, което е със спад от 3,4% спрямо същия период на 2019 г. 

 

Стойността на износа възлиза на 17051.9 млн. евро, което е със спад от 2.8% спрямо същия период 

на 2019г. Стойността на вноса възлиза на 22957.1 млн. евро, което е със спад от 3.8%  спрямо 

същия период на 2019 г. 

 

Дефицитът възлиза на 5905,2 млн. лв., което е със спад от 6,8% спрямо същия период на 2019 г. 

 

Съотношението износ/внос е 74.3% и е по-високо спрямо същия период на 2019 г., когато е 73.4%.  

 

Наблюдаван по региони, най-голям дял в износа на Сърбия е отбелязан в регион Войводина (35,7%), 

следван от Белградския регион (24,8%), регион Шумадие и западна Сърбия (22,2%), региона на 

южна и източна Сърбия (17,2%), и приблизително 0,1% от общия износ не е класифициран по 

територии. 

 

Най-голям дял във вноса на Сърбия е отбелязан в района на Белград (48,2%), следван от този на 

Войводина (27,7%), регион Шумадие и западна Сърбия (13,4%), региона на южна и източна Сърбия 

(10,0%) и приблизително 0,6% от общия внос не се класифицира по територии. 

 



По отношение на структурата на износа според предназначението на продуктите (принцип на 

разпространение) се отличават: продуктите за преработка 58,1%, след това потребителските стоки 

30,4% и оборудване 11,5%. Некласифицираните стоки по местоназначение са почти 0%. 

 

От гледна точка на структурата на вноса според предназначението на продуктите се отличават: 

продукти за преработка 51,6%, следват потребителските стоки 21,8% и оборудване 15,0%. 

Некласифицираните стоки по предназначение са 11,6%. 

 

Външната търговия през отчетния период отбеляза най-високо ниво със страните, с които Сърбия 

има подписани споразумения за свободна търговия. От общата външна търговия на Сърбия, с 

единния пазар на Европейския съюз тя представлява 61,4%. 

 

През отчетния период, основните външнотърговски партньори на Сърбия са следните:  
 

Износ EUR млн. Внос EUR млн. 

    

Германия                     2196.6 Германия                  3121.7 

Италия                     1427.9 Китай                                             2875.1 

БиХ 1209.8 Италия 1926.8 

Румъния 1109.2 Руска Федерация  1388.1 

Унгария 805.0 Унгария                   1138.8 
 

 

Друг основен външно търговски партньор на Сърбия са държавите от ЦЕФТА, с които е натрупан 

излишък във външната търговия на стойност 1844.4 млн. евро, което е в резултат от износа на 

основно селскостопански продукти (зърнени храни и продукти от тях), електрически машини и 

апарати, петрол и петролни деривати, пътни превозни средства и напитки. Износът през 

референтния период възлиза на 2719.5 млн. евро, а вносът – 875.1 млн. евро. Съотношението 

износ/внос е 310.8%. 

 

Наблюдаван по държави, най-голям излишък във външната търговия е реализиран със съседните 

страни от ЗБ – Босна и Херцеговина (износът е свързан най-вече с газообразни масла и продукти за 

храна за животни, а най-много се е внасяло кокс и полукокс от каменни въглища и иглолистни 

дървесина), Черна гора (износ на желязна руда и концентрати и лекарства за търговия на дребно, а 

внос са пушено свинско месо и суров алуминий) и Република Северна Македония (износ на 

електрически проводници и електроенергия; внасят се лекарства за търговия на дребно и валцувани 

продукти от желязо и стомана). По отношение на други страни излишък е отбелязан и в търговията с 

Румъния, България, Чехия, Хърватия, Словакия, Обединеното кралство, Швеция. Най-голям дефицит 

се отбеляза в търговията с Китай (поради внос на телефони за мрежови станции и лаптопи) и 

Германия, следвана от търговията с Турция, Руската федерация, Италия, Ирак, Унгария, Белгия, 

Република Корея, Полша (внос на части за моторни превозни средства), Франция, Испания, 

Швейцария, Гърция, Австрия, Словения и др. 

 

Според разделите на Стандартната международна търговска класификация (SITC) първите пет 

раздела в износа представляват 31,8% от общия износ. Вносът на първите пет раздела представлява 

25,8% от общия внос. Разделът некласифицирани стоки, който вече включва и митнически 

складирани стоки и стоки в свободна зона, има дял от 12,3% от общия внос. 

 



Износ EUR млн. Внос EUR млн. 

        
Електрически машини и 
апарати 2112.9 Електрически машини и апарати 1593.8 

Зърнени храни и продукти от 
тях   867.8 

 
Медицински и фармацевтични 
продукти   

1105.6 
1090.1 

Плодове и зеленчуци  860.5 

 
Машини с общо предназначение 
 
Пътни превозни средства     1085.3 

Двигатели и мотори  819.0   

Продукти от гума  747.0 
 
Нефт и петролни деривати  1042.3 

 

 

 

 

ДВУСТРАННИ ТЪРГОВСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ 

 

Двустранният стокообмен между Република България и Република Сърбия през 2020 година възлиза 

общо на 1 112.2 млн. евро, като се отчита спад с 8.7 % спрямо 2019 година. Българският износ за 

Сърбия е в размер на 497.2 млн. евро, като се бележи спад с 15.1 % спрямо 2019 година. Вносът от 

Сърбия в нашата страна е 615.0 млн. евро и отчита спад с 2.7 % спрямо 2019 година. 

 

Водещи стоки в българския износ за Сърбия през 2020 г. (в млн. евро) 

 

Код 

MT 

Описание EUR'000 % 

  Общ износ през: 01-12/2020 г. 27 968 662.2 100,00 

  в т.ч. Сърбия 497 213.1 1.8 

2603 Медни руди и техните концентрати 40 980б.8 -32.8 

3004 Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  

3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени 

продукти, приготвени за терапевтични или  

профилактични цели, представени под формата на дози 

или пригодени за продажба на дребно: 

 

 

 

 

28 068.4 

 

 

 

 

6.1 

2710 Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, 

различни от суровите; неупоменати, нито включени 

другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече 

нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто 

основен компонент са тези продукти 

 

 

 

 

24 500.6 

 

 

 

 

-56.5 

2716 Електрическа енергия 22 729.4 -59.2 

2814 Амоняк, безводен  или във воден разтвор: 14 500.4 -29.2 

7901 Необработен цинк: 9 685.0 -5.1 

9950 Служебен код (SL) 8 723.6 138.5 

3916 Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер  

на напречния разрез превишава  1 mm  (моновлакна), 

пръстени, пръчки и профили, дори с повърхностна 

обработка, но необработени по друг начин: 

 

 

 

8 698.6 

 

 

 

8.6 



1905 Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, 

дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от 

тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, 

скорбяла или нишесте и подобни продукти: 

 

 

 

8 388.7 

 

 

 

-5.4 

3102 Минерални или химични азотни торове: 8 279.7 67.3 

 

Водещи стоки в българския внос от Сърбия през 2020 г. (в млн. евро) 

 

Код 

MT 

Описание EU'000 % 

 Общ внос през: 01-12/2020 г. 30 729 996.9 100,00 

 в т.ч. Сърбия 615 016.3 2.0 

7308 Конструкции и части за конструкции (например мостове и 

елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, 

стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и 

техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, 

перила и други) 

 

 

 

 

7 807.3 

 

 

 

 

1.3 

6004 Трикотажни платове с ширина, превишаваща 30 см, 

съдържащи тегловно 5% или повече прежди от 

еластомери или каучукови нишки, различни от тези от 

№6001 

 

 

 

7 662.0 

 

 

 

1.2 

1205 Семена от репица или рапида, дори натрошени 7 650.0 1.2 

4011 Пневматични гуми от каучук, нови: 7 514.3 1.2 

2402 Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и 

цигари от тютюн или от заместители на тютюна: 

 

6 960.0 

 

1.1 

3105 Минерални или химични торове, съдържащи два или три 

от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други 

торове; продукти от настоящата глава, 

 

 

6 425.7 

 

 

1.0 

7210 Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 

стомани с широчина  600 mm или повече, плакирани или 

покрити: 

 

 

6 025.0 

 

 

1.0 

3004 Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  

3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени 

продукти, приготвени за терапевтични или  

профилактични цели, представени под формата на дози 

или пригодени за продажба на дребно: 

 

 

 

 

5 983.6 

 

 

 

 

1.0 

4811 Хартии, картони, целулозна вата и платна  от  целулозни  

влакна, покрити, импрегнирани,  повърхностно оцветени, 

повърхностно декорирани или печатани, на роли или на 

листа, различни от  продуктите  от NN 4803, 4809 или  

4810: 

 

 

 

 

5 874.7 

 

 

 

 

1.0 

3917 Пластмасови тръби и маркучи и техните  принадлежности  

(например свръзки, колена, муфи): 

 

5 675.1 

 

0.9 

 

Анализът показва, че в износната листа на българските стоки преобладават главно суровини, 

материали и стоки с ниска степен на обработка. Челните места заемат медните руди и техните 

концентрати, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, електрическата енергия.  

При вноса се забелязва, че преобладават стоки като конструкции и части за конструкции, 

стоки на текстилната промишленост, минерални или химични азотни торове и др. 



Двустранни инвестиции между България и Сърбия: 

 

Инвестиции на: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

България в 
Сърбия  

(млн. евро) 
231.3 181.6 182.9 214.6 209.6 211.7 221.5 

Сърбия в 
България 

(млн. евро) 
60.8 75.0 113.2 122.1 119.4 132.1 150.8 

 

 

 

ТУРИЗЪМ 

 

Туристически посещения на чужденци, избрани пазари 

 

1,287,252

648,740

1,168,373

414,546

554,247

761,156

471,122

420,980

470,149

244,953

625,656

332,036

271,190

235,569

169,158

137,948

135,130

127,968

90,544

53,611

РУМЪНИЯ

ТУРЦИЯ

ГЪРЦИЯ

СЪРБИЯ 

МАКЕДОНИЯ

ГЕРМАНИЯ

УКРАЙНА

ПОЛША

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИЗРАЕЛ

януари -декември    2019 
г.

януари -декември 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Туристически посещения на чужденци в България през периода януари - декември 2020 г. 

 

№ Държава Брой  

Промяна (%)  

спрямо периода  

януари - декември 

2019 г. 

Общо 2 687 709 -71,1 

1  РУМЪНИЯ 625 656 -51,4 

2  ТУРЦИЯ 332 036 -48,8 

3  ГЪРЦИЯ 271 190 -76,8 

4  СЪРБИЯ  235 569 -43,2 

5  МАКЕДОНИЯ 169 158 -69,5 

6  ГЕРМАНИЯ 137 948 -81,9 

7  УКРАЙНА 135 130 -71,3 

8  ПОЛША 127 968 -69,6 

9  ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 90 544 -80,7 

10  ИЗРАЕЛ 53 611 -78,1 

11  ЧЕХИЯ 47 155 -75,1 

12  РУСИЯ 43 138 -90,4 

13  ИТАЛИЯ  40 122 -74,4 

14  МОЛДОВА 35 482 -86,2 

15  ФРАНЦИЯ 34 923 -83,2 

16 САЩ 26 288 -74,9 

17 НИДЕРЛАНДИЯ 25 719 -80,9 

18 УНГАРИЯ 23 257 -74,1 

19 АВСТРИЯ 22 301 -85,2 

20 БЕЛГИЯ 19 281 -84,3 

 

Забележка* Предвид възможността данните да бъдат ревизирани поради ограничените 

възможности за наблюдение в условията на Пандемия, на този етап временно е прекратено 

представянето на данните за приходите от входящ туризъм под формата на графика, както 

изследването по дестинации. 

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

Важни институции: 

Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите  

Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 2 

tel: +381 11 3113-432; fax: +381 11 3114-650 

www.mtt.gov.rs 

kabinet@mtt.gov.rs 

 

Министерство на земеделието, горите и управление на водите 

Belgrade, Nemanjina 22-26 

tel: +381 11 260-79-60, +381 11 3612-197; fax: +381 11 260-79-61 

www.minpolj.gov.rs 

office@minpolj.gov.rs 

mailto:kabinet@mtt.gov.rs
mailto:office@minpolj.gov.rs


Министерство на икономиката  

Belgrade, Kneza Milosa 20 

tel: +381 11 3642-600; fax: +381 11 3642-705 

www.privreda.gov.rs 

press@privreda.gov.rs 

 

МВнР 

Belgrade, Kneza Milosa 24–26 

tel: +381 11 306-8000, +381 11 3616-333; fax: +381 11 3618-366 

www.mfa.gov.rs 

mfa@mfa.rs 

 

МВР 

Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 2 

tel: +381 11 306-2000 ext. 2601 

www.mup.gov.rs 

info@mup.gov.rs 

 

Търговско-промишлената палата на Република Сърбия 

Resavska 13-15,11000 Belgrade 

+381 11 3300 910 

bis@pks.rs 

 

Агенция за развитие на Република Сърбия 

Kneza Miloša 12, 

11000 Belgrade, Serbia 

office@ras.gov.rs 

+381 11 33 98 550 

+381 11 33 98 900 

 

Митници 

CUSTOMS AFFAIRS AND CUSTOMS PROCEDURES DIVISION 

Phone: +381 11 2690 822 

Fax: + 381 11 269 97 22 

TARIFF AFFAIRS DIVISION 

Phone: + 381 11 2690 822 

Fax: + 381 11 2699 722 

 

Администрация на свободните зони в Сърбия  

1, Omladinskih Brigada Street 

11070 Novi Beograd 

Phone: +381 11 311 7326, +381 11 311 7327 

Fax: +381 11 311 7388 

e-mail: slobodnezone@usz.gov.rs 

 

 

http://privreda.gov.rs/english/
mailto:press@privreda.gov.rs
mailto:mfa@mfa.rs
mailto:info@mup.gov.rs
mailto:slobodnezone@usz.gov.rs


Правно-нормативни източници: 

Правно информационна система на Република Сърбия - http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/ 

Предоставя информация относно приети нормативни актове, закони и други административни 

действия на сръбската администрация. 

 

КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 

 

Посолство на Република България в Република Сърбия  

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

Тел.: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990 

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

Работно време на посолството и на КС: По - Пт, 8.30 - 16.30 ч. 

Приемно време на КС за граждани: 10.00 - 12.00 ч. 

E-mail: Embassy.Belgrade@mfa.bg; 

E-mail на консулска служба: consulate.belgrade@mfa.bg 

Website: www.mfa.bg/embassies/serbia 
 

Генерално консулство на Република България в Ниш, Сърбия 

Адрес: Република Сърбия, гр Ниш – 18 000, ул. „Лоле Рибара” № 19 

Тел.: +381 18 516 800 

Тел.: +381 18 516 700 

Тел.: +381 66 840 80 62 

Тел./Факс: +381 18 516 900 

Работно време: 09:00 - 17:00 ч. 

Приемно време: 09:00 - 12:00ч. 

Дежурни телефони в извънработно време: +381 66 840 89 51 

Email: Consulate.Nish@mfa.bg 

Website: www.mfa.bg/embassies/serbiagc 

 

 

Служба по търговско-икономическите въпроси на Република България в Република Сърбия 

Ръководител на СТИВ – г-н Александър Ангелов 

Адрес: 36 Svetogorska Str., 11000 Belgrade, Serbia 

Tel.: 00381 11 3244441 

Mob.: 00381 66 8812094 

e-mail: a.angelov@mi.government.bg 

 

 

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия:  

https://europa.rs/upload/documents/key_documents/2008/SAA.pdf 

 

mailto:Embassy.Belgrade@mfa.bg
mailto:consulate.belgrade@mfa.bg
https://www.mfa.bg/embassies/serbia
mailto:a.angelov@mi.government.bg
https://europa.rs/upload/documents/key_documents/2008/SAA.pdf

