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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

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

Население: 622 028 жители (последните данни са от 2019 г.). Прираст 628 души за годината.  

Столица: Подгорица 

Регион: Западни Балкани 

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 

Основни национални езици: Черногорски език 

 

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 Спайич – 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. 

 

Президент: На изборите за президент през 2018 г. Мило Джуканович бе избран с 53, 9 

процента от подадените гласове.  Редовен мандат – 5 години. 

 

ДЕЙСТВАЩ ПАРЛАМЕНТ 

Алекса Бечич е председател на Парламента от септември 2020 г, той е най-младият 

председател в историята на парламентаризма на Черна гора. 

Изборите за Парламент бяха проведени на 16 октомври 2016. Бяха избрани  81 членове 

на Парламента на Черна гора. На последните парламентарни избори в Черна гора  

трите опозиционни партии „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 и се съгласиха да работят за формиране на експертно правителство, сред 

основните цели на което е присъединяването на страната към Европейския съюз. 

Демократическата партия на социалистите на Черна гора на Мило Джуканович премина в 

опозиция, след като бе на власт повече от 30 години. 

Три опозиционни партии: коалицията, събрана около Демократичния фронт (ДФ), водена от 

проф. Здравко Кривокапич, коалицията около Демократична Черна гора на Алекса Бечич и 

коалицията около движението на Дритан Абазович спечелиха мнозинство за съставяне на 

правителството с 41 от 81 места в парламента. 

Последни проведени избори 

Изборите за Президент на Черна гора бяха проведени на 15 април 2018. Кандидатите 

бяха предложени от политически партии, коалиции и групи.  

 

ИКОНОМИКА 

Актуално политическо развитие 

 

Основни макроикономически показатели: 

 

Брутният вътрешен продукт на Черна гора през 2020 г. е на стойност 4.78 милиарда 

долара, съгласно официалните данни на Световната банка. Той съставлява 0.01 процента от 

световната икономика. 

 

Природни ресурси: 

Условия за развитие на селското стопанство: 

Степен на развитие на отделните сектори: 

 

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. В момента в Обединените нации членуват 193 страни-

членки. 

 

OSCE 

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

през 2006 г. Страната участва в инициативите на организация за регионална сигурност в три 

направления: политическо-военно; свързано с икономиката и околната среда; 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.  

 

 

Икономиката на Черна гора през 2020 г. 

 

В своя доклад – обобщение за Западните Балкани през 2020 г. Световната банка 

пише: 

През 2020 г. 15-процентната рецесия в Черна гора беше една от най-тежките в Европа. 

• Въпреки мерките за подкрепа от държавата, заетостта падна до най-ниските нива от 9 

години насам. 

• Съотношението дълг/БВП достигна 105 процента в края на 2020 г .; това изисква надеждна 

и стабилна фискална политика в средносрочен план. 

• Очаква се икономиката да се възстанови през 2021 г., но ръстът на възстановяването ще 

зависи от развитието на пандемията. 

• Кризата предлага на администрацията възможност да укрепи публичните институции и да 

предприеме структурни реформи за устойчив и приобщаващ растеж след кризата. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Привлечени инвестиции от България: 

 

Преките инвестиции на България в Черна гора са намалели с 39% през 2020 

(общо: 0.76 млн. евро).  

 

Общо за чуждестранните инвестиции: 

 

 Черна гора има потенциал да привлича сериозни инвестиции поради фокусираната 

върху бизнеса икономическа система и ниската корпоративна данъчна ставка. Според данни 

от Световния инвестиционен доклад за 2020 г. на UNCTAD, общият приток на преки 

чуждестранни инвестиции е намалял от 490 млн. щатски долара през 2018 г. на 453 млн. 

щатски долара през 2019 г., докато размерът на преките чуждестранни инвестиции се оценява 

на 5,6 милиарда щатски долара през 2019 г., като коефициентът на инвестиции на глава от 

населението е сред най-високите в Европа. Секторите, привличащи по-голямата част от ПЧИ, 

са туризмът, недвижимите имоти, енергетиката, телекомуникациите, банкирането и 

строителството. Данните от Черногорската агенция за насърчаване на инвестициите показват, 

че основните инвестиращи страни са Русия, Италия, Норвегия, Австрия, Унгария и 

Обединеното кралство. Според данни на Централната банка, през първите единадесет месеца 

на 2020 г. притокът на ПЧИ е намалял до 591,2 млн. евро от 712,8 млн., които са привлечени 



година по-рано (-17), в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, която доведе до 

42% спад в глобалните потоци на инвестициите. 

 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 ще 

продължи до края на 2021 г. и ще позволи на до 2 000 чужденци да получат черногорски 

паспорт след инвестиция от най-малко 350 000 евро. 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. Страната се нарежда на 50-то място от 190 икономики по отношение на лекотата 

на правене на бизнес, според доклада на Световната банка за правене на бизнес за 2020 г. 

 

 

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 

2018  

Внос 

2019  

В 

млн.  EUR  
в %  

В 

млн. EUR  
в %  

Всичко 
2 

553,6  
100,0  Всичко  

2 

600,8  
100,0  

Сърбия 492,0  19,3  Сърбия 500,4  19,2  

Китай 256,6  10,0  Германия 244,2  9,4  

Германия 234,6  9,2  Китай 222,0  8,5  

Италия   190,0  7,4  Италия 185,0  7,1  

Гърция  164,5  6,4  
Босна и 

Херцеговина 
163,2  6,3  

Босна и 

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

Хърватия 152,9  6,0  Хърватия 150,6  5,8  

Турция  87,9  3,4  Турция  135,8  5,2  

Словения 56,9  2,2  Франция 59,2  2,3  

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

САЩ 47,9  1,9  Полша  49,7  1,9  



Други 

страни 
662,6  25,9  

Други 

страни 
679,8  26,1  

Износ 

2018  

Износ 

2019  

В 

млн. EUR  
в %  

В 

млн.  EUR  
в %  

Всичко 400,1  100,0  Всичко 415,5  100,0  

Сърбия 93,1  23,3  Сърбия 107,9  26,0  

Унгария 46,1  11,5  Унгария  45,0  10,8  

Босна и 

Херцеговина 
30,9  7,7  

Босна и 

Херцеговина 
29,8  7,2  

Словения 28,2  7,0  Косово 29,4  7,1  

Полша  17,5  4,4  Словения 25,4  6,1  

Чехия 17,4  4,4  Чехия 19,7  4,7  

Косово 17,1  4,3  Китай 17,4  4,2  

Китай 14,0  3,5  Германия 15,5  3,7  

Италия 13,9  3,5  Турция 14,3  3,4  

Германия 13,0  3,2  Полша 13,8  3,3  

Албания 12,9  3,2  Албания 13,3  3,2  

Други 

държави 
96,0  24,0  

Други 

държави 
84,1  20,2  

 

 

Внос по категории 

 

Черна гора внос по категории Стойност Година 

Електрическо, електронно оборудване  $202.80M 2020 

Машини, ядрени реактори, котли $200.94M 2020 

Минерални горива, масла, продукти за 

дестилация 

$190.60M 2020 

Превозни средства, различни от 

железопътни, трамвайни 

$150.35M 2020 

Фармацевтични продукти $128.31M 2020 

Изделия от желязо или стомана $90.06M 2020 

Месо или карантия, годна за консумация $80.39M 2020 

Мебели, светлинни табели, сглобяеми сгради $79.09M 2020 

Пластмаси $77.81M 2020 

https://tradingeconomics.com/montenegro/imports/electrical-electronic-equipment


Черна гора внос по категории Стойност Година 

Напитки, спиртни напитки и оцет $53.14M 2020 

Желязо и стомана $51.74M 2020 

Разни хранителни препарати $48.00M 2020 

Млечни продукти, яйца, мед, хранителни 

продукти 

$44.37M 2020 

Зърнени храни, брашно, нишесте, млечни 

препарати и продукти 

$44.28M 2020 

 

Сол, сяра, пръст, камък, мазилка, вар и 

цимент 

$43.80M 2020 

Облекла, неплетени или плетени $41.82M 2020 

Оптични, фото, технически, медицински 

апарати 

$38.60M 2020 

Дърво и изделия от дърво, дървени въглища $35.74M 2020 

Обувки, гети и други подобни $33.93M 2020 

Разни химически продукти $33.58M 2020 

Дъбилни, оцветяващи екстракти, танини, 

производни, пигменти 

$32.09M 2020 

Керамични продукти $31.43M 2020 

Ядливи плодове, ядки, кора от цитрусови 

плодове, пъпеши 

$31.01M 2020 

Етерични масла, парфюми, козметика, 

санитарни 

$30.58M 2020 

Алуминий 

 

$29.62M 2020 

  

Износ по категории 

 

 

Черна гора: Износ по категории Стойност Година  

Минерални горива, масла, продукти за 

дестилация 

$68.23M 2020 

https://tradingeconomics.com/montenegro/imports/dairy-products-eggs-honey-edible-products


Черна гора: Износ по категории Стойност Година  

Алуминий $67.39M 2020 

Рудна  шлака и пепл $37.62M 2020 

Дърво и изделия от дърво, дървени въглища $36.01M 2020 

Фармацевтични продукти $27.60M 2020 

Желязо и стомана $22.85M 2020 

Машини, ядрени реактори, котли $20.65M 2020 

Напитки, спиртни. Напитки и оцет $17.35M 2020 

Превозни срества,различни от железопътни, 

трамвайни 

$13.75M 2020 

Месо или карантия, годни за консумация $11.22M 2020 

Електрическо, електронно оборудване $7.08M 2020 

Риба, рибни продукти $6.99M 2020 

Перли, скъпоценни камъни и метали, монети $6.66M 2020 

Мед $5.13M 2020 

Тютюн и производни заместители на тютюна 

 

$4.53M 2020 

Ядливи плодове, ядки, кора от цитрусови 

плодове, пъпеши 

 

$4.20M 2020 

Пластмаси $4.17M 2020 

Ядливи зеленчуци и някои корени и грудки 

 

$4.15M 2020 

Оръжия и боеприпаси, части и аксесоари 

 

$3.41M 2020 

Изделия от желязо или стомана 

 

$2.95M 2020 

Етерични масла, парфюми, козметика, 

санитарни 

 

$2.64M 2020 



Черна гора: Износ по категории Стойност Година  

 

Камък, гипс, цимент, азбест, слюда или 

подобни материали 

 

$2.38M 2020 

Какао и какаови препарати $2.34M 2020 

Оптична, фото, техническа, медицинска 

апаратура 

 

$2.29M 2020 

Мебели, светлинни табели, сглобяеми сгради 

 

$2.16M 2020 

 

 

 

ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 

Икономическите отношения между двете страни са отбелязали своя пик през 2019 г., 

но поради пандемията през 2020 г. икономическата активност значително е намаляла. 

Министерство на икономическото развитие на Черна гора специално ни предостави следните 

обобщени данни за преките инвестиции и стокооборота за изминалата 2020 година: 

 

Търговия 

Черна гора 

Последни 

данни 

Предиш

ни 

Най-

високи 

Най-

ниски Единици  

Търговски 

баланс 

-205711.00 -

175137.

00 

-

26292.90 

-

223211.

40 

В хиляди 

евро 

[

+

] 

 

Стокообмен 

 

Търговският стокооборот през 2020 г. е намалял с 42% (общо 11.76 млн. евро). Вносът 

от Република България за Черна гора е намалял с 33% (общо 11.3 млн. евро), докато 

черногорският износ за България е намалял с 265% (общо 0.46 млн. евро). 

 

Водещи стоки в износа за България:  необработен алуминий, пластмаси, пътнически 

автомобили, електрически материали; 

 

Водещи стоки във вноса от България: хлебарски изделия, сладкарски и бисквитни 

продукти, шоколад; медикаменти; електрически бойлери и бързовари; осветителни 

тела и други. 

 

Инвестиции в Черна гора 

https://tradingeconomics.com/montenegro/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/montenegro/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/montenegro/balance-of-trade


 

Преките инвестиции на България в Черна гора са намалели с 39% през 2020 (общо: 

0.76 млн. евро).  

 

Туризъм 

Туристическият сектор генерира, според официалния правителствен сайт на Черна 

гора, ¼ от брутния вътрешен продукт. 

Общи приходи от туризъм 

 

Брой на туристите, посетили страната 

Общият брой на туристите за 2020 година е 350 795, от тях 337 493 са жители на 

Европа. Туристите от Европа са 96.2 % от общия брой, а според настаняването и нощувките  

в страната, процентът е 96.9.  

В сравнение с 2019 г. са реализирани с 83.2 % по-малко туристически посещения. 

Настанените местни туристи са били 13.9 %, а туристите от чужди държави представят 86.1% 

от общия брой.   

Според  структурата на настаняванията по типа курорт през 2020, повечето от тях са 

били в морски курорти (90.4%), в столицата (3.2%), планински курорти (3.2%) и други 

туристически дестинации (3.2%). 

„В Черна гора загубите през 2020 г. в туристическия сезон доведоха до повече от 15% 

намаление на БВП, а страната изпадна в една от най-дълбоките рецесии в рамките на Европа. 

Прогнозата е БВП да се обнови с 7.1 %  през 2021, като следствие от възстановяването на 

туризма – до 55 % от нивото на 2019.“ (Доклад за 2020 г. на Световната банка). 

 

 

Общ брой на чуждестранните туристи, посетили Черна гора, по години: 

 

   

2015 2016 20171) 2018 2019   
   

               

1,713,109 1,813,817 2,000,009 2,204,856 2,645,217 Всичко    

               

153,185 151,696 122,797 128,053 135,592 Местни туристи:    

1,559,924 1,662,121 1,877,212 2,076,803 2,509,625 Чуждестранни туристи от:    

37,547 38,796 56,206 65,419 79,001 Албания    

17,189 17,023 18,256 24,624 35,001     Австрия    

11,213 11,735 16,189 18,722 30,528 Белгия    

154,017 178,104 183,690 193,587 203,766 Босна и Херцеговина    

6,879 9,208 10,370 11,155 10,341 България    

19,864 18,138 18,858 18,562 16,137 Чехия    

4,136 4,448 6,342 8,462 16,166 Дания    

5,098 5,240 9,768 12,713 23,730 Финландия    



 

Водещи партньори в областта на туризма 

 

Най-големият партньор на Черна гора в областта на туризма неизменно е Сърбия, 

следвана от Руската федерация. Туристите от Сърбия са 20.2 % от общия брой на всички 

туристи, влезли в страната през 2020 г., а тези от Руската федерация са 17.7 процента. 

Следват туристите от Босна и Херцеговина (15.2%), Украйна (8.5%), Албания (6.7%), Косово 

(5.8%), Германия (3.3) и Беларус (2.8%). Туристите от останали държави са 19.8%. 

 

Туристи, посетили България 

 

Данни за 2019 и 2020 г. – туристи от Черна гора 

 

Методическа бележка: значителна част от отчетените туристи от Черна гора на ГКПП 

не са нощували в България, а са преминали през страната за един ден, често на път 

между балканските дестинации.  

45,701 49,219 60,865 77,096 90,083 Франция     

4,539 6,273 6,547 7,528 7,332    Гърция    

7,548 11,754 13,856 17,733 25,633 Нидерландия    

24,007 26,114 28,597 33,398 39,082 Хърватия    

38,247 39,626 35,525 37,602 39,692 Италия    

1156 1,296 1,289 1,851 2,468 Люксембург    

20,327 19,908 27,184 34,032 32,860     Унгария    

23,154 24,764 25,486 28,738 35,250 Република Северна Македония    

7,986 8,487 10,579 13,923 23,376 Норвегия    

49,284 50,577 57,813 89,741 163,877 Германия    

50,535 52,931 56,061 69,091 76,620 Полша    

19,244 21,824 22,605 21,576 27,731 Румъния    

298,385 316,826 350,468 338,463 384,689 Руската федерация    

5,822 8,016 8,597 9,347 8,652 Словакия    

19,533 18,418 21,571 21,928 23,821 Словения    

372,912 373,325 405,426 409,385 402,866    Сърбия    

14,144 13,244 14,749 16,686 25,614 Швейцария    

13,316 11,288 21,560 29,243 43,486 Швеция     

29,950 37,464 42,360 62,460 80,876 Обединеното Кралство    

182,293 197,006 211,961 230,636 339,548    Други европейски държави    

5,287 6,103 7,483 8,916 10,020 Австралия     

5,507 6,254 7,158 8,632 10,038 Канада     

16,560 18,874 23,842 29,536 35,757    САЩ    

2,495 2,853 2,971 2,938 2,873 Япония    
46,049 56,985 92,980 123,080 162,711 Други неевропейски държави    

         

     



През 2019 г. общият брой туристически посещения от Черна гора, отчетени на ГКПП, е 

бил 7140, а през пандемичната 2020 г. – 3385.  

Значителна част от туристите от Черна гора минават през страната ни за един ден без 

нощувка. Съгласно базата данни на СОТ, пренощувалите туристи от Черна гора през 2019 г. 

в места за настаняване с 10 и повече легла са били малко под 2 хиляди.  

За периода януари – юни 2021 г. посещенията на туристи от Черна гора в България са 

1653 и има спад от 15,7% спрямо предходния период на 2020 г., като се запазва тенденцията 

основната част от тях да са без нощувка – на път между балканските дестинации.  

По неокончателни данни от ЕСТИ пренощувалите в места за настаняване туристи от 

Черна гора за периода януари – юли 2021 г. са малко над 350, като водещите дестинации са: 

Столична община – над 170 туристи от Черна гора, община Варна - над 45 туристи от Черна 

гора, община Банско – над 30 туристи от Черна гора, община Стара Загора – над 30 туристи 

от Черна гора и други.  

 

Български туристи, посетили Черна гора 

 

През 2020 година 1064 български туристи са посетили Черна гора, което представя 0.3 

% от общия брой на туристите. Броят на нощувките на българските туристи е 6395. 

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗИ 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.  

 

 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. 

 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) взема решение за даване на 

разрешение 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: 

Водещи търговско – промишлени палати, стопански камари и браншови 

организации: 

 



Търговско-промишлена палата (Привредна камора), Черна гора 

Ул. „Новак Милошевич“ 29/II 

81000 Подгорица 

 

След дългогодишно управление на палатата от страна на Властимир Голубович, който 

подаде оставка през юли 2021 г., бе избран нов председател – Воин Жугич. Той трябваше да 

оглави Привредната камора на 1 септември 2021 г., но междувременно подаде оставка с 

аргумента, че не иска да засилва противоречията там. Засега Търговско-промишлената палата 

на Черна гора функционира без председател. 

 

Правно-нормативни източници: 

 

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 

 

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Общ брой на случаите на заразените с COVID - 19 в Черна гора: 111,736; общ брой 

излекуваните – 102,948 души, напълно ваксинирани – са 28,3 процента от населението 

(август 2021г). 

 

ИЗГОТВИЛ: Димитър Тучков, 

Ръководител СТИВ Подгорица 

 

 


