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СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СКОПИЕ 

1000 Скопие, ул. „Партизански отреди” № 15А, вход 2, ет. 4, офис 9 
Тел./факс: +3892/3110-337; e-mail: d.salov@mee.government.bg 

 
 
 
 

БИЗНЕС КОМПАС 
 

за Република Македония през 2012 г. 
 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. 
 
ТЕРИТОРИЯ: .................................................  25 333 кв. км. 

НАСЕЛЕНИЕ: ............................................... 2 061 315 души (към юли 2008 г.) 

ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ .......................................  македонци- 1 297 981 (64,18%)  

албанци - 509 926 (25,17%)  

турци - 77 959 (3,85%) 

цигани - 53 879 (2,66%)  

сърби - 35 939 (1,78%)  

българи - 20 993 (1,04%)  

бошняци - 17 018 (0,84%)  

власи - 9 695 (0,48%)  

СТОЛИЦА: .................................................................................................   Скопие 

РЕГИОН: .............................. ....  Югоизточна Европа, Балкански полуостров 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК: ...............................................   2 август  – Илинден 

НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА: ............................... .........  Македонски денар (мкд) 

ОСНОВНИ ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ:  Македонски език, съгласно Конституцията на Р. 

Македония и Албански език 

 

 
 

II. ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ. 
 

Форма на управление: ...........................................  Парламентарна република 
 

Висш законодателен орган: ........................................  Събрание/120 депутати/  
 

Президент: ...................................................................... Георге Иванов  
 

Изпълнителна власт: 

 

Министър-председател ........................................................... Никола Груевски  
 

Заместник министър-председател и министър на финансите ......................... 

..................................................................................................... Зоран Ставрески  
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Заместник министър-председател по прилагането на Охридското 

споразумение.......................................................................... Муса Джафери  
 

Заместник министър-председател по икономическите въпроси......................... 

................................................................................................. Владимир Пешевски 
 
Заместник министър-председател по европейските въпроси......................... 

................................................................................................. Фатмир Бесими 
 

Министър на външните работи ....................................... Никола Попоски  
 

Министър на отбраната ......................................................  Талат Джафери  
 

Министър на вътрешните работи ....................................... Гордана Янкулоска 
 

Министър на правосъдието ................................................ Блерим Беджеи  
 

Министър на транспорта и съобщенията .............................  Миле Янакиески  
 

Министър на икономиката ........................................................ Валон Сарачини  
 

Заместник-министър на икономиката .....................................   Християн Делев 
 
Министър на земеделието, горите и водите  ........................... Любчо Димовски 
 

Министър на здравеопазването ................................................. Никола Тодоров 
 

Министър на образованието и науката .................................  Спиро Ристовски 
 

Министър на информационното общество ............................. Иво Ивановски 
 

Министър на местното самоуправление ...................................... Тахир Хани 
 
Министър на културата ..................................Елизабета Канческа - Милевска  
 

Министър на труда и социалната политика .......................... Диме Спасов 
 

Министър на околната среда ................................................... Абдулаким Адеми 
 

Министър без портфейл .................................................................. Хади Незир 
 

Министър без портфейл ........................................................... Неджет Мустафа 
 

Министър без портфейл .................................................................. Бил Павлески 
 

Министър без портфейл ........................................................... Джери Наумов 
 
Министър бeз портфейл, отговарящ за 

привличане на чуждестранни инвестиции .................................... Веле Самак. 
 

Резултати от проведените на 5 юни 2011 г. парламентарни избори: 

- Коалиция ВМРО-ДПМНЕ – 56 депутатски места /46 %/; 
- Коалиция „СДСМ” – 42 депутатски места  /34 %/; 
- Демократически съюз за интеграция /ДСИ/ - 15 депутатски места /12%/; 
- Демократическа партия на албанците /ДПА/ - 8 депутатски места /6%/; 
- Национално демократическо прераждане/НДП/ – 2 депутатски места /2 % /. 
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ІІІ.  ИКОНОМИКА И ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
СТРАНАТА ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2012 Г. 

Република Македония е индустриално-аграрна страна. Разполага с определени 

запаси от полезни изкопаеми - медна, оловно-цинкова, желязна и никелова руда.  

В страната работят металургични комбинати и металопреработващи предприятия, 

има химически завод и оловно-цинков комбинат.  Развита е леката, особено текстилната, 

хранително-вкусовата, дървообработващата, целулозно-хартиената промишленост и 
строителството. 

Основен селскостопански отрасъл е растениевъдството - пшеница, царевица, 

ориз, памук, тютюн, плодове, зеленчуци и др. Добре развито е и животновъдството - 
овце, едър рогат добитък, свине, птици и др.  

РМ разполага с инсталирани мощности за производство на електроенергия в 

размер на 1,58 ГВт. Производството на ел.енергия в РМ за 2012 г. е около 6,4 хил. ГВт/ч, 

а потреблението (индустриално и битово) е около 8,8 хил. ГВт/ч.  

Недостигът за 2012 г. възлиза на около 2,4 хил. ГВт/ч електроенергия и се 

покрива от внос. Р. Македония е нето-вносител на електроенергия. 

Най-голям дял от производството на електрическа енергия в Р. Македония, около 

80%, се осъществява в ТЕЦ. Най-голямата производствена мощност е Рудно-енергийният 

комбинат /РЕК/ „Битоля” с три блока (два по 233 МВт и един от 225 МВт) и нетно 

годишно производство от около 4 200 ГВтч/блок. РЕК „Битоля” използва въглища като 

основно гориво. Другите са: ТЕЦ „Неготино” (работеща на мазут) и ТЕЦ „Осломей” в 

района на Кичево (работеща на лигнитни въглища, с инсталирана мощност от 125 Мвт и 

нетно годишно производство от около 600 ГВтч.   

Производството на електроенергия от ВЕЦ заема 15% от общото производство в Р. 

Македония. Общият обем на язовирите е 891 млн. куб.м. и общо годишно производство 

от около 1100 ГВтч. Общата инсталирана мощност на хидрокапацитетите възлиза на 502 

МВт или 32% от общата инсталирана мощност за производство на електрическа енергия. 

 

Данъчна система.  
 
1. Преки данъци. 

1.1. Корпоративен данък. 

Данъчнозадължени са всички ЮЛ, извършващи търговска дейност в Р. Македония. 

Местните ЮЛ, които добиват печалби от дейности в Р. Македония и в чужбина се облагат 

с корпоративен данък. Данъчнозадължени са и чуждестранните ЮЛ, но при тях се облага 

с корпоративен данък само печалбата, придобита в Р. Македония. Данък печалба в Р. 

Македония е 10 %, считано от 01.01.2008 г. 

1.2. Данък върху доходите на ФЛ. /Персонален данък/ 

Данъчнозадължени се физическите лица и местни граждани за доходи, придобити в 

страната и в чужбина; ФЛ, които не са граждани на Р. Македония за доходи придобити 

на територията на страната; едноличните търговци; ФЛ, които се занимават със 

земеделска, занаятчийска дейност и лицата, които извършват услуги или свободни 

професии, но не са търговци по смисъла на Закона за търговия на Р. Македония 

/нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители, преподаватели, артисти, свещенослужители 

и др./; ФЛ, което извършва дейност без да е регистрирано и получава приходи от тази 

дейност, които подлежат на данъчно облагане. Данък върху доходите на ФЛ в Р. 

Македония е 10%, считано от 01.01.2008 г. 

 

2. Косвени данъци. 

2.1. Данък върху добавената стойност. 

На облагане с ДДС в Р. Македония подлежат ФЛ и ЮЛ, чиито предмет на дейност е 

търговия на стоки и услуги, върху цените на които се начислява добавена стойност, 

както и внос на стоки. 

ДДС се пресмята с изчисляване на пропорционални данъчни ставки върху данъчната 

основа за подлежащия на облагане оборот на стоки и услуги и вноса: 
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- според общата данъчна ставка от 18 %  

- според привилегирована данъчна ставка от 5 %.  

2.2. Акцизи. 

Данъчнозадължени за плащане на акцизи са лицата, оправомощени от надлежен 

орган /Управлението за публични приходи на Р. Македония/, да произвеждат, складират, 

приемат и изпращат стоки, подлежащи на облагане с акцизи; лица вносители на акцизни 

стоки, които се пускат в свободно обръщение. 

В Р. Македония акцизът се заплаща посредствено или непосредствено върху 

определена група стоки: 

- Минерални масла – бензини, втечнен газ, керосин, мазут, смазочни масла; 

- Алкохол и алкохолни напитки; 

- Тютюн и тютюневи продукти – пури, пурети, цигари, тютюн за пушене; 

- Моторни превозни средства.    

 

Разпределение на БВП по сектори.  
 

Най-голям дял на добавена стойност в структурата на БВП имат следните сектори: 

преработвателната промишленост /ок. 18,4%/, търговията на едро и дребно /ок. 18,0%/, 

селско стопанство /ок. 9,7%/, строителството /ок. 6,0/.  

През 2012 г. продължи доминирането на сектора на услугите при формирането на 

БВП. В условия на увеличено крайно потребление около ¾ от ръста на БВП беше 

осъществен от увеличената активност в сектора на вътрешната търговия. 

Динамичното развитие на телекомуникациите спомогна за активното участие на 

сектора на транспорта и съобщенията с 12,5% при създаването на БВП. 

Увеличеното външно търсене оказа влияние върху развитието на промишления 

сектор, който създаде 16% от ръста на БВП.  

Секторът на строителството запази ниското си участие от 8% във формирането на 

ръста на БВП. 

 

Участие на различните сектори в ръста на БВП през 2012 г. (в процентни 
пункта) 
- Промишленост – -7,3 

- Хотелиерство – 4,6 

- Строителство – 4,5 

- Финанси и др. – 2,9 

- Селско стопанство - 1,3  

- Комуникации – 0,4 

- Търговия – -0,1 

 

Правителствени програми за развитие на националната икономика.  
 

Новото правителство на РМ (2008 г.) прие Икономическа програма, която 

представлява стратегически документ за провеждане на политики и реформи за по-

динамично икономическо развитие, обхванати в три основни групи: 

- увеличаване на конкурентоспособността на македонските предприятия чрез 

структурни реформи, увеличаване на инвестициите за въвеждане на информационни 

технологии и повишаване качеството на работната сила; 

- увеличаване на привлекателността на страната чрез въвеждане на най-ниски 

данъци в Европа и други насърчителни мерки за инвестиране, опростяване на 

регулативните норми и по-голяма прозрачност в работата на държавната администрация, 

подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до финансови средства; 

- подобряване на качеството на работа на обществените институции за провеждане 

на реформите, увеличаване на прозрачността в работата на правителството и решителна 

борба с корупцията. 

Правителството планира в рамките на своя мандат да реализира големи 

инвестиционни проекти от обществен интерес в областта на строителството, ВиК, 

транспортни пътища, газопреносната система и енергетиката. Вече стартираха първите 

фази от подготовката на търгове за изграждане на редица пътни участъци, вкл. и по 

направление на българската граница. В ход са търгове за избор на стратегически 

инвеститори за изграждане на нови хидромощности – ВЕЦ „Бошков мост”, който вече е в 



 5 

процес на строеж, ВЕЦ „Луково поле”, каскада „Вардарска долина”, газификация на ТЕЦ 

„Неготино” и др. ВЕЦ „Чебрен” и ВЕЦ „Галище” са най-мащабните проекти в сферата на 

македонската енергетика. Тяхната концесия е обвързана с получаване на 39% от 

държавното предприятие „ЕЛЕМ“ АД, което притежава всички държавни топло и 

хидроцентрали. До месец април 2013 г. бяха проведени 7 неуспешни тръжни процедури 

за концесия на хидроцентралите. В енергийната стратегия на Р. Македония се предвижда 

изграждането на 400 малки ВЕЦ на територията на цялата страна, до момента са 

реализирани около 50 от предвидените проекти. 

  

Състояние на транспортната инфраструктура на страната.  
 Транспортната мрежа в Р. Македония е стара и подлежи на модернизиране и 

преоборудване. Правителството през последните две години концентрира инвестициите 

си в автомобилния пътен участък на Трансевропейския Коридор №10. Плановете на 

македонското министерство на транспорта са до 2016 г. да бъде завършен последния дял 

от автомагистралата от Коридор №10 на територията на страната. Към момента не са 

предвидени средства за рехабилитация и разширяване на автомобилната част от 

Трансевропейския Коридор №8 към България. Предвидени са инвестиции в ж.п. линията 

към България като част от  Коридор №8, като се предвижда цялостното изграждане да 

приключи до 2022-24 г. 

Планирани са и редица рехабилитационни мероприятия за обновяване на 

съществуващата автомобилната и ж.п. инфраструктура в Македония от местно значение. 

 

Макроикономически показатели, с аналитичен коментар. 

БВП (номинален ръст в % за 2012 г.) -0,3% 

Инфлация (в %,  за периода 01.-03. 2013 г.) 

Инфлация (в %,  за 2012 г.) 

3,1%  

4,7% 

Безработица (в % от трудоспособното население 

за 2012 г.) 

31% 

Бюджетен баланс (в % от БВП 2012 г.) -3,8% 

Среден валутен курс МКД/Евро 61,53 

Износ (в млн. щ.д. за 2012 г.)  3 974,7 

Внос (в млн. щ.д. за 2012 г.)  6 272,8 

Търговско салдо (в млн. щ.д. за 2012 г.) -2 298,1 

Салдо по текущата сметка на платежния баланс 

(в % от БВП за 2011 г.) 

-4% 

Валутни резерви (в млн.евро за 2012 г.) 2 230,4 

Брутен външен дълг (в млн. евро. за 2012 г.) 5 163,2 

Брутен външен дълг (в % от БВП за 2012 г.) 68,8% 

Източник: Народна банка на Р. Македония. 

 

В икономическото развитие на Р. Македония се наблюдава забавяне, за което 

свидетелства и рецесията, в която беше изпаднала македонската икономика през 

първите две тримесечия на 2012 г., когато  беше отчетен спад на БВП съответно с 1,4% и 

0,9%. Спадът беше най-съществен в секторите на рудодобива, преработващата 

промишленост, строителството и търговията. Този спад беше компенсиран, благодарение 

на отчетения ръст през втората половина на годината, което се дължеше основно на 

секторите на строителството (10,2%) и хотелиерството и ресторантьорството (5,2%). 

Понастоящем продължава тенденцията икономиката на Македония да зависи основно от 

проектите и дейността на компаниите в строителния сектор. Благодарение на политиката 

на македонското правителство, свързана с осъществяване на проекта „Скопие 2014“, 

този сектор все още се развива във възходяща линия. 

Икономическата активност отчете забавяне през 2012 г., но перспективите за 

растеж през 2013 г. са положителни. Очакванията за икономически растеж през 2013 г. 

са умерено оптимистични и възлизат на около 1%. Те зависят от това дали Македония ще 

реализира ползите от подобренията в бизнес средата и преките чуждестранни 

инвестиции (ПЧИ), които вече подобриха профила на експортните продукти. Очакваните 

бавни подобрения във външната среда, особено във възстановяване на търсенето на 

експортни стоки от Еврозоната и стабилизиране на международните финансови пазари 

представляват риск. 
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Инфлацията растеше през втората половина на 2012 г., в резултат на растящите 

цени на жилищата, храната и петрола, и се стабилизира на 4.7% през декември 2012 г. 

Заради растящата инфлация в третото и четвъртото тримесечие, средната инфлация за 

2012 г. възлиза на 3.3%, малко над проектираната инфлация от началото на годината 

(3.0 %). Въпреки това, през януари 2013 г., инфлацията се върна на 3.8%. НБРМ 

преразгледа проектираната инфлация за 2013 г. от 3.5 на 3.2%. 

През 2012 и началото на 2013 г., НБРМ предприе мерки за намаляване на 

лихвените проценти до нива от на 3.5 % през януари 2013 г. Целта е да бъде 

подпомогнато насърчаването на кредитния растеж в частния сектор, който нараства с по-

слаби темпове през 2012 г., 4.8%, съпоставено с  отчетените средно 7.4% през 2010 г. и 

2011 година. Депозитите следват подобен път на бавен ръст. Нивото на покритие на 

кредитите с депозити в края на 2012 г. е значително под 1%, който отразява потенциала 

за кредитен растеж. Банковият сектор е изложен на външни рискове. НБРМ управлява 

добре рисковете в банковия сектор чрез строги правила. Две от трите най-големи банки 

(които контролират над 70% от банковите средства) в Македония са собственост на 

банки от Гърция и Словения. НБРМ също извършва шестмесечни стрес тестове.  

 

От началото на 2013 година се очертаха следните характеристики на 
икономическото развитие на РМ: 

• Продължаваща липса на нормална пазарна среда, според критериите за 

страни с функционираща пазарна икономика; 

• Твърде високо ниво на корупция (особено в съдебната система и 

митниците);  

• Високо равнище на „сива икономика” – над 40%; 

• Толериране на нелоялна конкуренция;  

• Висока степен на междуфирмена задлъжнялост;  

• Нормални нива и темп на инфлация – средномесечно (от м. януари до м. 

юни 2013 г.) 3,0-3,5%; 

• Висок външнотърговски дефицит – над 750 млн. щ.д. за първите четири 

месеца на 2013 г., дефицитът се очаква до края на 2013 г. да достигне 

нивата от миналата година, около 2,5 млрд. щ.д.; 

• Висок темп на безработица – 31%; 

• Бавно решаване на въпросите с реституцията на имоти, водещо до 

злоупотреби, при решаване на имуществено-правни спорове;  

• Продължаващо неспазване на поетите международни задължения по 

отношение защитата на авторските и другите сродни права; 

• Ниска степен на привличане на преки чужди инвестиции (ПЧИ) в РМ – 

около 53 млн. евро за периода януари-март 2013 г. 

 

ІV.  ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И МЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧУЖБИНА. 

 

Преките чуждестранни инвестиции през 2012 г., по данни на Държавния завод за 

статистика на РМ, възлизат на 132,21 млн. щ. д. и отбелязват значителен спад с 331,06  

млн. щ. д. спрямо 2011 г. и спад спрямо 2010 г. с 78,77 млн. щ. д. За първото тримесечие 

на 2013 г. са отчетени 53 млн. щ. д. преки чуждестранни инвестиции в Р. Македония.  

През 2012 г. най-големите инвеститори в Р. Македония са: Австрия /81,71 млн. щ. д./, 

Великобритания /20,25 млн. щ. д./, Турция /19,45 млн. щ. д./ и Белгия /18,05 млн. щ. д./. 

Най-големи ПЧИ са направени във финансовия сектор в размер на 107,2 млн. щ. 

д. 

Основните българските инвестиции в РМ са, както следва: „УниБанка“, „Капитал 

Банка”-Скопие, „ЦКБ” Банка, „Евроинс Осигуряване”, Захарен завод – Битоля, „Фабрика 

за кабели – Неготино, „Велдер Груп” – Дойран, „Тетекс Ярн“ - Тетово и др. 

 Икономическата политика на македонското правителство през последните две 

години е съсредоточена главно в привличането на чуждестранни инвестиции. Създадени 

са 10 Технически индустриални зони за развитие (ТИРЗ), в които се предлагат 

изключително преференциални условия за инвестиране: 

- Корпоративен данък в ТИРЗ е 0% за първите 10 г., докато извън тях е 10%; 

- Персоналният данък в ТИРЗ е 0% за първите 10 г., докато извън тях е 10%; 

- ДДС в ТИРЗ е 0%, докато извън тях е 18%; 
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- Размера на акцизите в ТИРЗ е 0%, докато извън тях е 5,62%; 

- Осигурява се безплатно свързване с ВиК и ел. енергия; 

- Държавна субсидия в размер до 500 000 евро към разходите за строеж; 

- Зелен митнически канал за износ към страните от ЕС; 

- Митнически такси от 0% за суровини и готова продукция произведена в ТИРЗ, докато 

извън тях суровините се облагат с митнически такси до 15%, а готовата продукция от 

5 до 20 %; 

- Възможност за наемане на земята в ТИРЗ до 99 години. 

 

Условията компания да инвестира в ТИРЗ са да произвежда продукт, който не се 

произвежда към момента в Македония и цялата продукция да бъде за износ. Зоните 

се намират в близост до големи градове и промишлени центрове (Скопие, Тетово, 

Кичево, Струга, Прилеп, Гевгелия, Струмица, Радовиш, Щип, Ранковце). Понастоящем 

са осъществени слените инвестиции в тези зони:  

- „Джонсън Мети“ инвестиция на стойност 550 млн. евро, производство на 

катализатори; 

- „Джонсън Контрол“ инвестиция на стойност 40 млн. евро, производство на 

автомобилни компоненти; 

- „Кромберг и Шуберт“ инвестиция на стойност 20 млн. евро, производство на кабели; 

- „Алианц Уан“ инвестиция на стойност от 4 млн. евро, производство на тютюневи 

изделия; 

 

Потенциалните български инвеститори следва да отчитат следните 
фактори : 
• Все още неуредени въпроси с денационализацията (реституцията);  

• Неурегулирани процедури, свързани с кадастъра и наличие на голям брой 

нерегистрирани ипотеки; 

• Продължаващо партийно влияние при формиране на обществени нагласи към 

чуждестранните инвеститори; 

• Продължават поръчковите реакции на медиите, с некоректно отношение спрямо 

България, особено след промяна на позицията на България относно европейското 

бъдеще на Македония през 2012 г. 

 

V. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. 
 

Членство в международни търговски и финансови организации 
Република Македония е член на Световната търговска организация, Световната 

банка, Международния валутен фонд, страна е по ЦЕФТА. 

 

Географско разпределение на външната търговия; основни стоки по 
износа/вноса на страната 

През 2012 г. общият стокообмен на Р. Македония отбеляза спад от 8,3% спрямо 

2011 г. Общата стойност на износа възлиза на 4,001 млрд. щ. д., а на вноса 6,51 млрд. 

щ. д. Търговският дефицит през посочения период възлиза на 2,509 млрд. щ. д.  

Степента на покритие на вноса от износа е 61,5%. Този показател поддържа 

относително постоянни нива през последните години - през 2011 г. съотношението 

износ-внос беше 63,6%. 

В експортната листа на страната най-голямо е участието на катализатори на 

носители на благородни метали и техните съединения, фероникел, петролни деривати, 

продукти от желязо и стомана /валцувани продукти/ и облекла. При вноса най-

застъпените стоки са суровият петрол, платината и нейните сплави, никеловите руди и 

електричната енергия. 

През 2012 г. най-голямо участие в македонския износ имат страните-членки на ЕС 

/62,8 %/ и страните от Западните Балкани /24,4 %/, а във вноса – страните-членки на 

ЕС /58,4 %/ и развиващите се страни /22,9 %/.  

Според общия стокообмен, през посочения период Р. Македония най-много е 

търгувала с Германия, Гърция, Сърбия, България и Италия, като търговията с тези страни 

възлиза на 47,1 % от общия стокообмен. 
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VІ. РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ. 
 

1. ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
Предстои подписване на ново Споразумение за икономическо сътрудничество 

между Р България и Р. Македония (РМ) до края на 2008 г., отчитащо присъединяването 

на Р България към ЕС и новите ангажименти на Р България като страна-членка на ЕС. 

Текстът на споразумението е окончателно съгласуван с македонската страна. 

СТОКООБМЕН 

(в млн. евро) 

Период Износ Внос Салдо Общо 

2003 136.6 21.2 115.4 157.8 

2004 166.4 40.1 126.3 206.5 

2005 188.0 67.6 120.4 255.6 

2006 263.9 139.2 124.7 403.1 

2007 284.0 275.0 9.0 559.0 

2008 342.6 284.2 58.4 626.8 

2009 239.2 176.8 62.4 416.0 

2010 332.4 256.6 75.8 589.0 

2011 461.3 250.6 210.7 711.9 

2012 392.7 256.2 136.5 648.9 

 
Данните за първите 3 месеца на 2013 г., сравнени със същия период на 

предходната (2012) година показват: 
• Стокообменът между Р България и РМ е намалял с 2,82%. 

• Износът от Р България в РМ е намалял с 14,97%.  

• Вносът от Р. Македония се е увеличил със 2,76%.  

• Салдото на търговския баланс е положително в полза на българската страна - 

16,44 млн евро. 

Водещи стоки по износа през 2012 г. и началото на 2013 г. 
За 2012 г. Македония заема съответно 14-то място в българския износ и 19-то в 

българския внос. 

Македонският износ, не само към България, е главно от стоки с ниска степен на 

обработка – суровини (руди и концентрати на цветни метали – цинк,  олово и мед), 

металургични изделия – валцувани продукти от желязо и стомана, вино, селскостопански 

продукти, метални отпадъци (скрап), материали за строителството.  

Структурата на българския износ за Македония през последните години е сходна 

със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително 

ниска степен на преработка и полуфабрикатите. Структурата на българския износ 

съответства на тази от предходните години, което показва наличието на утвърдени 

пропорции и известно „циментиране” на тези съотношения. В стойностно отношение най-

голям е износът на електроенергия, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, на 

други нефтопродукти, черни метали и чугун. Други по-важни позиции са кабели, 

пластмаси и органични съединения, дървесни плоскости и изделия от дърво, в т. ч. 

мебели, азотни торове, царевица, слънчогледово масло. Между стоките с висока степен 

на преработка най-голям е износът на медицински инструменти, релета и прекъсвачи, 

резервни части за транспортни средства.   

При вноса от Македония в България най-голям е делът на оловните, медните и 

цинкови руди и концентрати –  30 %, плосковалцувани черни метали, метални и 

пластмасови тръби, феросплави, отломки от мед  и алуминий, метални пръти и 

проводници, строителни и инертни материали (цимент, гипс, керемиди, керамика, тухли), 

селскостопански стоки (тютюн, плодове, зеленчуци).  

Данните от българската статистика за първото тримесечие на 2013 г. показват, че 

е отчетен стокообмен между България и Македония на стойност от 150,12 млн. евро. 

През периода българският износ за Македония възлиза на 83,82 млн. евро, а вноса 

възлиза на 66,84 млн.евро. 

Забележка: При сравнение с данните за същия период (януари-март 2013 г.) на 

Държавния завод за статистика на РМ (Статистическия институт на РМ), се констатира 
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значително разминаване, както при  износа от България, така и при вноса от РМ. 

Данните на Държавния завод за статистика на РМ (ДЗС-РМ) показват: стокообмен между 

Македония и България – 154,5 млн. щ. д., износ на РМ към Р България от 75,5 млн. щ.д., 

внос -79 млн. щ. д., съответно салдо от 3,5 млн. щ. д. в полза на България.  

 В сравнение с данните от НСИ на България, се констатира разлика от 29,9 млн. 

щ.д. по вноса в РМ от Р България и 11,9 млн. щ. д. по износа на РМ в Р България, или 

41,8 млн. щ. д. по двустранния  стокообмен за първите 3 месеца на 2013 г.  

При този темп на нарастване на стокообмена, до края на текущата година може да 

се прогнозира разликата да възлезе на около 160 млн. щ. д. 

 

2. Възможности за разширяване на българския износ за страната.  
Перспективни стоки. 

Перспективни стоки за износ за Македония са изделията с висока добавена 

стойност като компютърни елементи и възли, електротехнически материали и 

компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за хранително-

вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, 

винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Перспективни по 

отношение на износа остават електроенергията и нефтопродуктите. 

3. Перспективни области за бъдещо развитие на двустранните търговско-
икономически отношения. 

     Въпреки някои фактори, оказващи ограничаващо и задържащо влияние върху 

бизнес средата, на първо място – все по-осезателната липса на добра пътна и 

железопътна инфраструктура между РМ и Р България, могат да се откроят положителните 

моменти от последните 2-3 години, които свидетелстват за потенциала на развитие на 

двустранните икономически отношения, а именно: 

• членството на Р България в ЕС постепенно засилва интереса на 
македонските фирми към България, което е добра предпоставка за 

активизиране на търговския стокообмен, туризма и на бизнеса като цяло; 

• с по-висока интензивност са контактите между представителите на 
бизнеса – очертават се възможности за разширяването на взаимноизгодните 
бизнес отношения след проведеното реформиране на Македонско-българската 

стопанска камара. Понастоящем,  Камарата разполага с възможност да окаже 

съдействие под формата на консултации или логистична подкрепа на 

български фирми, търсещи партньори в Македония; 

• създават се обективни предпоставки за нарастване на преките 
чуждестранни инвестиции, вкл. в новосъздадените ТИРЗ в РМ и след 
влизането в сила на промените в законите за банките; за застраховането и 

други; 

• активизира се съдействието от местни фирми с оглед разширяване на 
дистрибуцията на готови български изделия на македонския пазар; 

• налице са първите резултати, вследствие на дългогодишните опити за 
довършване на стратегически проекти – доизграждането на 

инфраструктурата в областта на енергетиката (далекопроводи към Албания и 

към Косово), подписаните меморандуми за изграждането на инфраструктурата 

в контекста на Европейски транспортен коридор № 8, плановете за изграждане 

на нефтопреносната и газопреносната система в РМ; 

• започва да се укрепва капацитетът на граничните общини и региони 
чрез включването им в разработката на проекти за трансгранично 
сътрудничество. Взаимните проекти по Програмите от Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП) позволиха през изминалия програмен 

период 2007 – 2013 г. да бъдат усвоени над 18 млн. евро. Съществуват реални 

предпоставки за нарастване на броя на изпълнените проекти през следващия 

програмен период. Също така през периода 2014 – 2020 г. е възможно 

усвояване на средства по изпълнение на проекти по ИПП да достигне над 20 

млн. евро. 
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VІІ. ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ. 
 

1. Официални електронни страници, в които може да се намери информация 
за митническия и данъчния режим на страната, основните местни закони, 
регламентиращи външноикономическата и стопанска дейност: 

 

http://www.mzsv.gov.mk 

Министерство на земеделието, горите и 

водите  

  

http://www.economy.gov.mk 

Министерство на икономиката  
 

http://www.mfa.gov.mk 

Министерство на външните работи  
  

http://www.moepp.gov.mk 

Министерство на околната среда и 

териториалното планиране  

  

http://www.finance.gov.mk 

Министерство на финансите 

 

http://www.mtc.gov.mk 

Министерство на транспорта и 

съобщенията 

 

http://www.mon.gov.mk 

Министерство на образованието и 
науката 

http://www.fez.gov.mk/doma.html 

Дирекция за технологични индустриални  

зони за развитие 

http://www.pravo.org.mk/      Страница 

със законите и нормативната уредба в Р. 

Македония  
 

http://www.nbrm.gov.mk 

Народна банка на РМ  
  

http://www.stat.gov.mk 

Държавен завод за статистика  
  

http://www.aec.mk 

Агенция за електронни комуникации  

  

http://www.kzk.gov.mk  
Комисия за защита на конкуренцията          

http://investinmacedonia.com 
Агенция за чуждестранни инвестиции 

http://www.sec.gov.mk 
Комисия за ценни книжа 

 

http://www.ujp.gov.mk 

Управление за публични приходи 

http://www.customs.gov.mk 

Митническо управление на РМ 

 

 

 

 

 
2. Контактна информация за водещите местни търговско-промишлени 

палати, стопански камари и браншови организации: 
 

- Стопанска камара на Р. Македония, контакти: Call Център:  (003892) 

15015;Централа:  (003892) 3244000;Факс: (003892)3244088 
ic@ic.mchamber.org.mk; www.mchamber.org.mk; 
- Съюз на стопанските камари, контакти: E-mail: info@sojuzkomori.org.mk. 

- Македонско-българска стопанска камара, контакти: e-mail: info@mbcham.org; 

web: www.mbcham.org ; тел: +389 2  6149 633; 
- Камара на северозападна Македония: тел: 02/3239-252;                       

факс:02/3226-388; e-mail:   info@oemvp.org; web:. http://oemvp.org/mk/ 
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3. Информация за надеждни консултантски и юридически фирми в страната, 
които могат да бъдат търсени за съдействие от българския бизнес. 
 

3.1 . Консултантски фирми за пазарни проучвания и намиране на 
потенциални партньори: 

 
a. КА Групация ДООЕЛ – Скопие: ул. Климент Охридски № 54-1/7, тел. 

02/5511 535; e-mail: contact@kagroup.biz; web: 

http://www.kagroupconsulting.com 
b. Analytica – Скопие: web: www.analyticamk.org/ ; адрес: ул. Даме Груев № 7-

8/3, тел/факс +3892/ 312 1948; 

c. ABC Consulting – Скопие: тел:          +389(0)2 2600093 /3215057 

Факс: +389(0)2 2651259 e-mail: contact@mkbabc.com.mк; 

 3.2.   Юристи по регистрация на фирми, клонове и т.н 
 

а. адвокат Георги Димитров – Скопие: мобилен тел. (070) 234 452; 

тел.:02/3230-789; e-mail: georgi@dimitrov.com.mk; web: 

http://www.georgidimitrov.com.mk/ 

б. адвокат Наташа Трпеноска Скопие:  Максим Горки 18 мез. л.8 – Скопие 

телефон: 3229-807, 3296-465, моб. тел.: 070-406-402 

  
3.3.  Юристи по търговски спорове: 
 

а. адвокат Бранко Радойчич - 1000 Скопjе, ул. адреса: бул.К.Ј.Питу 30-

1/7;тел.: 02/ 3217 048; моб.тел.: 075 443 410; e-mail: radojcicb@t-home.mk 

б. адв. Жарко Пановски – 1000 Скопjе, Ц Буняковец кат 1 лок.31 .моб. тел: 070 

231 054; 

 
3.4. Юристи по трудово-правни въпроси: 

а. Joanidis Law Office –  Скопие, ул. Орце Николов № 155-б, тел. +3892/ 3067 

199; факс: +3892/306 7201; e-mail: lawandpatentoffice@joanidis.mk; 

web:www.joanidis.mk; 

б. Адвокатска къща „Поленак” – Скопие, ул. Орце Николов № 98, тел. +3892/ 

3114 737; факс: +389 2 3120-420; e-mail: info@polenak.com; web: 

http://www.polenak.com; 

 

4. Координати на българската дипломатическа мисия и СТИВ в Р. Македония: 
Посолство на Р България в Скопие 
Скопие 1000, 

ул. „Златко Шнайдер” № 3 

тел.: 003892 3229 444 

факс: 003892 3246 493 

E-mail: Embassy.Skopje@mfa.bg 

Служба по търговско-икономическите въпроси на Р България 
Скопие 1000,  

Бул. „Партизански одреди“ 15A 

вход. 2, ет. 4, офис 9 

тел./факс: +389 2 3110 337 

e-mail: d.salov@mee.government.bg 

 

 

Изготвил: 
Димитър Сълов, търговско – икономически съветник 
в СТИВ - Скопие 

 
 
08. 07. 2013 г.     
Скопие                                               


