
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ 
 
През последните десет години Босна и Херцеговина премина през значителни промени. Достигна 
до преговори за бъдещо членство в ЕС. С подкрепата на международната общност, физическата 
инфраструктура на страната бе възстановена и модернизирана. Големи проекти са в етап на 
осъществяване за да се подсили интеграцията на страната към Европа. Нейните политически, 
икономически и административни структури са реформирани въз основа на принципи от добри 
международни практики.  
 
Икономиката на страната се развива много силно, водейки до растеж в региона. Босна и 
Херцеговина има най-стабилната валута в Югоизточна Европа, която е с фиксиран курс спрямо 
еврото. Инфлацията е най-ниска в региона. Тази макроикономическа и финансова стабилност 
води до постоянно подобряване на кредитния рейтинг на страната и представлява сериозна 
основа за чуждестранни инвестиции. Освен това, банковият сектор е изцяло реформиран и в 
страната работят много международни банки, които могат да предоставят на чуждестранните 
инвеститори пълната гама от банкови услуги. 
 
Креативен народ 
 
Най-големият потенциал на Босна и Херцеговина представляват младите хора с международно  
признато образование, които имат желание и въображение да развиват динамичен бизнес.  
 
 
ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТЪП 
 
Разположена в сърцето на Балканите, Босна и Херцеговина предлага достъп до пазарите на 
Европа, Централна Азия, Средния Изток и Южна Африка. 
 
Босна и Херцеговина е подписала Споразумението за свободна търговия в Централна Европа 
(CEFTA) заедно с Албания, Хърватска, Македония, Молдова, Черна Гора, Сърбия и Косово, 
създавайки зона за свободна търговия в Югоизточна Европа. Босна и Херцеговина има 
споразумение за свободна търговия и с Турция. Тези договорености правят страната отлична 
платформа за навлизане на един пазар, обхващащ повече от 100 млн. потребители. 
 
Босна и Херцеговина има право и на преференциален достъп до пазара на Европейския съюз, 
като на практика износът на всички стоки е освободен от такси, мита и квоти. 
 
Чуждестранните инвеститори също така могат да са убедени в сигурността на своите 
инвестиции, чрез гаранциите, заложени в националните закони, свързани с инвестициите и и 
чрез тези, осигурявани от международни организации като MIGA (Световната банка) и 36 
двустранни споразумения за насърчаване и защита на инвестициите. Министерският съвет на 
Босна и Херцеговина с създал специален Фонд за подкрепа на чуждестранните инвеститори. 
 
ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
 
Засиленият процес на икономически реформи в Босна и Херцеговина подобри значително бизнес 
климата в страната. Освен това страната разполага с благоприятна правна рамка за чужди 
инвестиции със закони, основани на международните стандарти, които предлагат много права и 
изгодни условия за чуждестранните инвеститори.  
 
Инвестиционните възможности са на лице във всички икономически сектори, от производство до 
услуги, от инфраструктура до туризъм. Наличието на природни ресурси, дългогодишни традиции 
в индустрията и квалифицирана работна сила, както и продължаваща ревитализация на 
икономиката вече са привлекли чужди инвеститори, които работят в хранителновкусовата 



промишленост, дървообработването, текстилната индустрия, строителството и строителните 
материали, метали и металообработката, енергетиката, транспорта и комуникациите, 
финансовите услуги, туризма и много други области. 
 
Продължаващият приватизационен процес все още предлага многобройни възможности в 
стратегически сектори като телекомуникации, производство и дистрибуция на електроенергия, 
газ и др. обществени сектори. 
 
Съществува ефикасна и либерална система при банкрут, която  защитава потенциалните 
инвестиционни възможности в Босна и Херцеговина. Агенцията за насърчаване на инвестициите 
може да предостави информация за тези възможности и да свърже заинтересованите 
чуждестранни инвеститори с компании, които са в процедура на обявяване на банкрут. 
 
СТРАНА НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КРАСОТА 
 
Босна и Херцеговина има невероятно красива природа – покрити с гори планински райони и 
бързи извори, превръщащи се в буйни реки; хълмисти области и плодородни равнини.  
 
Възможностите за туризъм са безбройни: зимни спортове, ски, рафтинг, плуване с кану, културен 
и исторически туризъм. Страната е богата на естествени минерали и термални води, което е 
основа за развитие на здравен и спа туризъм. Паметници на исляма, католическата, 
ортодоксалната и еврейската религия и забележителности като Međugorje, Ajvatovica, и Tvrdoš 
Monastery привличат над милион религиозни туристи всяка година.  
 
Сараево, Мостар, Баня Лука и други големи градове в Босна и Херцеговина са местата за 
правене на бизнес и приятно прекарване на свободното време. Сараево е един град на културата 
и изкуството с многобройни събития с международна репутация, включително Sarajevo Film 
Festival филмов фестивал – най-голям в района,  MESS – международен театрален фестивал; и 
Jazz Fest Sarajevo.   
 
 
 
 
 
 
По информация, предоставена от Посолството на Босна и Херцеговина в София 


