bolnisi
მრავალფეროვანი საინვესტიციო შესაძლებლობები

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
საინვესტიციო პროფილი

საინვესტიციო პროფილი მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა
ეკონომისტთა ასოციაციის (AYEG) და ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოს (LDA Georgia) მონაწილეობით, გაეროს განვითარების
პროგრამის (UNDP) პროექტის "რეგიონული და ადგილობრივი
განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში - ფაზა 2 (FRLD 2)"
ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვეიცარიის განვითარებისა
და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), ავსტრიის განვითარების
თანამშრომლობის (ADC) და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.
წინამდებარე გამოცემის შინაარსზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტი.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ისეთი ბუნებრივი რესურსებით, როგორიც არის ძვირფასი
ლითონები და სხვადასხვა სახეობის ბუნებრივი ქვები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული
ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო მიწები და ადგილობრივი მიკრო კლიმატი იდეალურ პირობას ქმნის
სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული მცირე, საშუალო და მსხვილი მეწარმეებისთვის მიიღონ 2 ან
3 მოსავალი ერთი წლის განმავლობაში. დედაქალაქის 1 მილიონიან ბაზართან და მოსაზღვრე
რესპუბლიკებთან სიახლოვე უპირატესობას წარმოადგენს ადგილობრივი მეწარმეებისთვის, მცირე
დროში და იაფად მიაწოდონ პროდუქტები და სერვისები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის
გარეთ არსებულ მსხვილ ბაზრებს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება
აქტიურად მუშაობს ინვესტიციების
მოსაზიდად და მზად არის ითანამშრომლოს
პოტენციურ
ინვესტორებთან, რათა წაახალისოს მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პროექტების
განხორციელება და ამ გზით ხელი შეუწყოს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ადგილობრივი
მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას და ადგილობრივი ეკონომიკის მდგრად განვითარებას.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი გამოცდილება დაუგროვდა ისეთ საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის, როგორებიც არიან ევროკავშირის წარმომადგენლობა
საქართველოში და გაეროს განვითარების პროგრამა.
2018 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ
შემუშავებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა (LEDP), მსოფლიო ბანკის
ექსპერტებმა
შეაფასეს როგორც საუკეთესო ეკონომიკური
განვითარების
გეგმა,
რამაც
მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი ჯილდოების მიღება განაპირობა სხვადასხვა კონკურსებში.
2019 წელს ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა, საქართველოს ადგილობრივ
თვითმმართველობათა
ეროვნული ასოციაციის კონკურსში გაიმარჯვა, როგორც საუკეთესო პრაქტიკის მქონე მუნიციპალიტეტი
„სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის” მიმართულებით. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
მერიას შემუშავებული აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, როგორიც არის საშუალოვადიანი
განვითარების
გეგმა 2020-2023
და ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარების გეგმა
(LEDP) 2019-2020. აღნიშნული გეგმები განხორციელების პროცესშია და მათი შესრულება წარმატებით
მიმდინარეობს.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი
დავით შერაზადიშვილი

3

ინვესტიციების განხორციელების
8 ძირითადი გარემოება

ratom bolnisis municipaliteti?
1

სიახლოვე დედაქალაქთან და მოსაზღვრე რესპუბლიკებთან
(აზერბაიჯანი, სომხეთი)

2

განსხვავებული ისტორია და გერმანელებისგან შემორჩენილი
კულტურული მემკვიდრეობა და ტრადიციები

3

ყველა დასახლებულ პუნქტამდე გამართული საგზაო
ინფრასტრუქტურა

4

მიწის რესურსი და ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები

5

მონდომებული და შრომისმოყვარე ადამიანური რესურსები

6

ადგილზე ხელმისაწვდომი ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებისა და
წარმართვისთვის საჭირო სახელმწიფო სერვისები

7

მრავალმხრივი ტურისტული პოტენციალი და მრავალფეროვანი
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

8

სოფლის მეურნეობისთვის ხელსაყრელი კლიმატური პირობები
4

istoria da mdidari tradiciebi
ძვ.წ. IV-III - ოქროს მოპოვებისა და წარმოების უძველესი კერა

478-493 წლებში აშენებული ბოლნისის სიონის წარწერები
ქართული დამწერლობის უძველესი ნიმუშთაგანი

1818 წლიდან შექმნილი გერმანული დასახლება
სახელწოდებით კატერინენფელდი
1921-1944 წლებში ბოლნისს ეწოდებოდა ლუქსემბურგი,
გერმანელი კომუნისტის - როზა ლუქსემბურგის საპატივცემულოდ
ბოლნისის გერმანულ კვარტალში გოთური და ქართული
არქიტექტურის ნაზავის მქონე უნიკალური სახლების
დათვალიერების შესაძლებლობა

2016 წლიდან დღემდე კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლის სტატუსის მქონე 13 ძველი გერმანული სახლი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე 120-ზე
მეტი ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლი

5

მუნიციპალიტეტის ზოგადი მახასიათებლები

გეოგრაფია და კლიმატი
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის
ხელსაყრელი კლიმატური პირობები

მონდომებული და შრომისმოყვარე ადამიანური
რესურსი.

დამახასიათებელია ჰავის ორი
ძირითადი ტიპი:

მოსახლეობის რაოდენობა - 55,410
ქალი - 49%
კაცი - 51%
ახალგაზრდები - 11,225

მშრალი სუბტროპიკული სტეპური ჰავა
ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი
ზაფხულით;

სამუშაო ძალა (15-დან 65 წლამდე) - 35,586

ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი
ზამთრით და ხანგრძლივი ზაფხულით.

მდებარეობს ზღვის დონიდან
550 მეტრის სიმაღლეზე

მუნიციპალიტეტის რუკა

საშუალო წლიური ტემპერატურა
+12 C
ნალექების რაოდენობა წელიწადში
შეადგენს 572 მმ

ფართობი - 80.692 კვ.მ

6

ადგილმდებარეობა და ბაზარზე წვდომა
დაშორება დიდ ქალაქებთან:
დედაქალაქთან და მოსაზღვრე ქვეყნებთან
სიახლოვე სარეალიზაციო ბაზრებზე სწრაფი
ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას ქმნის;

დედაქალაქი - 65 კმ.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი - 71 კმ.
თელავი - 150 კმ.

მუნიციპალიტეტში გადის საერთაშორისო
მნიშვნელობის გზა (E117), რომელიც
უკავშირდება სომხეთის რესპუბლიკას;

გორი - 148 კმ.
ქუთაისი - 289 კმ.
ბათუმი - 439 კმ.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას კვეთს
მარნეული-კაზრეთის რკინიგზის ხაზი.

მსხვილი სავაჭრო ბაზრები:
ქ.მარნეული - 23 კმ.
თბილისი - 65 კმ.

მანძილი სახელმწიფო საზღვრებამდე:
სომხეთის რესპუბლიკა - 60 კმ.
აზერბაიჯანის რესპუბლიკა - 63 კმ.

ბოლნისი

განათლება

ჯანდაცვა

ხელმისაწვდომია ჯანდაცვის სერვისები
თანამედროვე აპარატურითა და
მაღალკვალიფიციური ექიმებით

მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია
პროფესიული სწავლების განვითარება;

ფუნქციონირებს კლინიკა შპს ,,ბოლნისის
ახალი სამედიცინო ცენტრი'', ბავშვთა
პოლიკლინიკა და ბოლნისის სამშობიარო
სახლი;

მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლისათვის
ხელმისაწვდომია, როგორც სკოლამდელი,
ისე საშუალო განათლება.

გამართულად მუშაობს რვა ამბულატორია;

ექიმებისა და სერვისების რაოდენობა
წლების განმავლობაში იზრდება.

ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია
საკომუნიკაციო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა:
გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, სასმელი წყალი.

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტამდე
მისასვლელი გზა არის რეაბილიტირებული;

ქალაქში მოწესრიგებულია საკანალიზაციო და
სანიაღვრე სისტემები.
8

7

მიწის აქტივი და გამოყენების პოტენციალი
მუნიციპალიტეტი მდიდარია მიწის საინვესტიციო რესურსით;
სახნავი მიწის 30% დასამუშავებელია;
მუნიციპალიტეტში მოყვანილი პროდუქცია უმეტესად თბილისისა და
რუსთავის სასოფლო-სამეურნეო ბაზრებზე გადის;
წარმოებული პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნედლეულის სახით
იყიდება და მათი დამუშავება ან დაფასოება მეზობელ რეგიონებში ხდება.

5%

35%

31%

59%

65%

5%

საძოვარი

მრავალწლიანი
ნარგავები

სახნავი

სათიბი

არასასოფლო-სამეურნეო
სასოფლო-სამეურნეო
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მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა რეგიონის
ეკონომიკის წამყვანი დარგებია
ნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო მიწა და მოსავლის წელიწადში 3-ჯერ
მიღების შესაძლებლობა;
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:
მევენახეობა, მებოსტნეობა, მეხილეობა, მარცვლეული კულტურების
მოყვანა და მესაქონლეობა;
სწრაფი ტემპით ვითარდება მევენახეობა-მეღვინეობა,
რაც მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციულ დარგს
წარმოადგენს;

არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა მუნიციპალიტეტში მრეწველობას
უკავშირდება;
წიაღისეულის მოპოვება, მძიმე მრეწველობა, სამშენებლო და
მოსაპირკეთებელი მასალების წარმოება.

სოფლის მეურნეობის როლი და მისი პოტენციალი
დარგი მუნიციპალიტეტისათვის სასურსათო უსაფრთხოებისა
თუ კვების გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარებისთვის
უმნიშვნელოვანეს ბაზისს ქმნის;
მიწების უდიდესი ნაწილი მარცვლეულ კულტურების მოსაყვანად გამოიყენება (45%)
სახნავი მიწების ყველაზე დიდი მოცულობა ხორბლის (დაახლოებით 50%),
კარტოფილის (18%), სიმინდისა (15%) და ლობიოს (9%) კულტურებს უკავია

მუნიციპალიტეტის სათანადო კლიმატური პირობები სასათბურე მეურნეობის
განვითარების კარგ პირობას ქმნის;
მნიშვნელოვანად სწრაფად ვითარდება მევენახეობა-მეღვინეობის,
მებოსტნეობისა და მეხილეობის დარგები;
ადგილობრივი მიკროკლიმატური ზონა შესანიშნავი არომატისა და გემოიანი
ყურძნის მოყვანის საშუალებას იძლევა;
100-ზე მეტი შინამეურნეობა ეწევა მევენახეობას 622 ჰა მიწის ტერიტორიაზე
გაშენებულ ვენახებში;
11

ბოლნისის ტურისტული პოტენციალი
გოთურ სტილში ნაშენები გერმანული სახლები მუნიციპალიტეტს
გამორჩეულად მიმზიდველს ხდის ტურისტებისთვის
ქ. ბოლნისში 400-მდე გოთური სტილის სახლია;
გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ყოფილი
კატერინენფელდის ტერიტორია გამორჩეულია;
3 მუზეუმი, მათ შორის ახლადაშენებული და მოწყობილი
ქ. ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;

ფოლადაურის ხეობა
ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი დაფარულია ტყის მასივებით
და გამოირჩევა ეკოლოგიურად სუფთა გარემოთი;
ვხვდებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ციხესიმაგრეებს,
ეკლესია-მონასტრებსა და ბუნების ძეგლებს;
ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საჯარო საკუთრებაში არსებული
მიწის და შენობა-ნაგებობების რესურსი საინვესტიციო პოტენციალით.

სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების პოტენციალი:
ჯომარდობა ხრამის ხეობაში; საცხენოსნო ტურები;
სამონადირეო ტურიზმი; პარაშუტით ხტომა "ტაფნის" ტერიტორიაზე და სხვ.
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არსებული წიაღისეული და ბუნებრივი რესურსები
მუნიციპალიტეტი მდიდარია წიაღისეულითა და ბუნებრივი რესურსით
მუნიციპალიტეტში არსებულ რესურსზე მაღალია ადგილობრივი და
საერთაშორისო მოთხოვნა
ს. რაჭისუბანში და კაზრეთის მახლობლად არსებული
სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მინერალური წყაროები - ადგილობრივი
ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება
დასახელება

მარაგის ოდენობა

გამოყენების პოტენციალი

ოქრო

---

ძვირფასი სამკაულების დამზადება

ვერცხლი

109 ტონა

ძვირფასი სამკაულების დამზადება

სპილენძი

26 815 ტონა

ელექტრო მასალები

საფაიფურე ქვა

უცნობია

საექსპორტო

ტუფი

1 055 000 მ

ბაზალტი

1 986 877 მ

ქვიშა-ხრეში

1 915 865 მ

აირი

550 ტონა წელიწადში

მტკნარი წყალი

1 017 მ დღე-ღამეში

3

3

3

3

სამშენებლო მასალა

სამშენებლო მასალა
სამშენებლო მასალა

სამრეწველო აირის წარმოება

სამრეწველო დანიშნულებით
მოპოვება
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1

მიმდინარე და დაგეგმილი მსხვილი პროექტები

მუნიციპალიტეტი მუდმივად ზრუნავს საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის
გამართული მდგომარეობის შენარჩუნებაზე;
ქართულ-გერმანული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია/ინვენტარიზაცია
- აღიჭურვება ახალი ტექნოლოგიებით;

ქვეშის ციხემდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და გარე განათების
ქსელის მოწყობა ისტორიულ ობიექტს ტურისტებისთვის მეტად
მიმზიდველს გახდის.
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ბოლნისში არსებული ბიზნეს სუბიექტები
იზრდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოების პროდუქციის გამოშვება
და შემოსავლები;
მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა 583-ს შეადგენს, მათ შორის 569 მცირე საწარმო,
12 საშუალო და 2 მსხვილი.
სავანეთის მეფრინველეობის ფაბრიკა (17 ჰა მიწის ნაკვეთი);
მეღორეობის ფერმა (15 ჰა მიწის ნაკვეთი);
მეფუტკრეობისა და მეთევზეობის ფერმები;
25-ზე მეტი მცირე ღვინის მარანი გერმანულ და ქართულ დასახლებებში;
რძისა და რძის პროდუქტების საწარმოები;
ვაშლის ბაღი, რომელიც სეზონზე 200 ტონა ვაშლს ამუშავებს;
ყვავილების სასათბურე მეურნეობა;
შესანახი, სამაცივრე და სასაწყობო მეურნეობები;
სასტუმროები, კაფე/რესტორნები;
სავაჭრო ობიექტები;
ფინანსური ინსტიტუტები;
ტურისტული სააგენტოები და სხვა
ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 39,3% დასაქმებულია
აგრარულ სექტორში.
ფერმერები ახორციელებენ საქმიანობას მეცხოველეობის, მემცენარეობის, მებოსტნეობისა
და მევენახეობის დარგებში.

მოიპოვება მაღალი ხარისხის მინერალები - ბაზალტი და ტუფი. ასევე ოქრო, ვერცხლი,
სპილენძი და ბარიტი.
დაბა კაზრეთში - სპილენძის კონცენტრატების მწარმოებელი კომპანია სს "RMG COPPER"
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ბიზნესის ხელშემწყობი გარემო
საინვესტიციო საქმიანობის ხელშემწყობი საკანონმდებლო ჩარჩო;
ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღების მარტივი პროცედურები;
ქონების რეგისტრაციისა და განკარგვის მოხერხებული პირობები;
სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყებასთან დაკავშირებული სერვისების
ერთი ფანჯრის პრინციპით მიღების შესაძლებლობა.

დაბალი დანახარჯები ბიზნესისთვის
ადვილად ადმინისტრირებადი საგადასახადო სისტემა და დავების
მოგვარების მოქნილი სტრუქტურა;
ბიზნესის დაწყების სიმარტივე;
თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებთან სიახლოვე და ლოჯისტიკის დაბალი
დანახარჯები;
უძრავი ქონების ხელსაყრელი ფასები.
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დაბალი და სამართლიანი გადასახადები

რეინვესტირებაზე ორიენტირებული მოგების გადასახადი - 0% ან 15%;
საშემოსავლო გადასახადი - 20%;
დამატებული ღირებულების გადასახადი -18%;
ქონების გადასახადი - 1%;
იმპორტის გადასახადი - 0%, 5% ან 12%;
დივიდენდი – 5%;
საპენსიო შენატანი - 6% (2% დამსაქმებელი, 2% დასაქმებული, 2% სახელმწიფო);
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებები
55 ქვეყანასთან.

მოსაკრებელი / გადასახადი
ბუნებრივი აირი
ელექტროენერგია
წყალმომარაგება
ნარჩენების მართვის მოსაკრებელი
მშენებლობის ნებართვის მიღებასთან
დაკავშირებული მოსაკრებელი
ქონების გადასახადი
სასოფლო სამეურნეო მიწაზე (1 ჰა)

ქონების გადასახადი
არასასოფლო სამეურნეო მიწაზე (1კვ.მ)

ოდენობა
0,95 ლარი კუბურ მეტრზე
0,21 ლ. კვტ/სთ
0,499 ლარი კუბურ მეტრზე
თვეში 0,01 - 0,5 ლარი 1 კვ.მ-ზე

1 ლარი 1 კვ.მ-ზე
სახნავი - 100 ლარი; სათიბი - 20 ლარი;
საძოვარი - 16 ლარი;ბუნებრივი რესურსით
მოსარგებლე პირებისთვის - 3 ლარი
ქ. ბოლნისი - 0,24 ლარი
დაბა კაზრეთი და დაბა თამარისი - 0,18 ლარი
სოფლები
და მუნიციპალიტეტის
17
სხვა ტერიტორია - 0,12 ლარი.
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სახელმწიფო სერვისები ბიზნესისთვის
ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებასთან, ნებართვებთან,
საპრივატიზაციო პროცედურებთან და სხვა საჭირო
ინფორმაციასთან დაკავშირებით გაქვთ ადგილზე
მომართვის შესაძლებლობა

იუსტიციის სახლი
ერთი ფანჯრის პრინციპი;
ბიზნესის რეგისტრაცია, უძრავი ქონების რეგისტრაცია, საპრივატიზაციო
პროცედურები და სხვა.

ბოლნისის აგროცენტრი
შესაფუთი მობილური ტექნიკით მომსახურება;
საინფორმაციო შეხვედრები და ბიზნეს კონსულტაციები;
ადგილობრივი პროდუქტის პოპულარიზაცია - რეალიზაციის ხელშეწყობა;
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს კაზრეთის
საზოგადოებრივი ცენტრი
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
ბოლნისის ფილიალი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო
ცენტრი
ჰიდრო მეტეოროლოგიური სადგური
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბოლნისის
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი
სოციალური მომსახურების სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო ბოლნისი
საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი ბოლნისი
საქართველოს მელიორაცია მაშავერას აუზის სერვის ცენტრი
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლის სამსახური
საქართველოს ფოსტა, ბოლნისის სერვის ცენტრი
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განხორციელებული ინვესტიციები
და სახელმწიფო მხარდაჭერა

აქცენტი კეთდება ბუნებრივი რესურსების მდგრად
გამოყენებასა და მათი საინვესტიციო პოტენციალის
ეფექტიანად ათვისებაზე
სახელმწიფო პროგრამამ „დანერგე მომავალი“ ხელი
შეუწყო კაკლის, ნუშისა და ქლიავის ბაღების გაშენებას
მუნიციპალიტეტში, სულ 90-მდე ჰექტარზე, 400 000
ლარამდე თანადაფინანსებით

წიაღისეულის მოპოვება და გადამამუშავებელი
მრეწველობა:

დაბა კაზრეთში ფუნქციონირებს სპილენძის კონცენტრატების
მწარმოებელი კომპანია სს "RMG COPPER".კომპანიის მიერ
გამოშვებული პროდუქცია მსოფლიო ბაზარზე მაღალი
კონკურენტუნარიანობით გამოირჩევა. სს "RMG COPPER"
საქართველოს ლიდერ ექსპორტიორთა შორის ადგილს
ღირსეულად ინარჩუნებს.

დაბა კაზრეთში ფუნქციონირებს შ.პ.ს. "RMG Gold",
რომელიც ერთადერთი ოქროს მწარმოებელი კომპანიაა
საქართველოში. კომპანიაში დასაქმებულია
3 000-ზე მეტი ადამიანი.
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საქართველოში ინვესტირების უპირატესობა

ქვეყანა, სადაც ევროპა ხვდება აზიას
წვდომა 2,3 მილიარდიან ევროკავშირის ბაზარზე
საბაჟო გადასახადების გარეშე
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება
და DCFTA
მე-7 ადგილი ბიზნესის კეთების რეიტინგში
- პირველი ევროპის ქვეყნებიდან
მე-6 ადგილი უსაფრთხო ქვეყნების სიაში
სამუშაო ძალისა და კომუნიკაციების დაბალი
დანახარჯები
მარტივი და დაბალი საგადასახადო ტვირთი
სახელმწიფო შეღავათებითა და ბიზნესის
წახალისების ინსტრუმენტებით
ქონების გადასახადი - არ აღემატება 1%-ს
ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები
ხელმოწერილია 33 ქვეყანასთან, ქვეყანა
1992 წლიდან წევრია ICSID შეთანხმების
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ბიზნეს მხარდამჭერი სახელმწიფო შესაძლებლობები
სახელმწიფო ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, ინვესტიციებსა და ექსპორტს

აწარმოე საქართველოში

საპარტნიორო ფონდი

ინდუსტრიული მიმართულება;
სასტუმრო ინდუსტრია;
მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა;
გადაიღე საქართველოში;
საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი;
ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია;
ტურისტული სერვისების ინდუსტრია;

მიმართულია კერძო ინვესტორების მოზიდვასა
და ხელშეწყობაზე;
კომერციულად მომგებიანი პროექტების
მხარდაჭერა ეკონომიკის
პრიორიტეტულ სექტორებში: ენერგეტიკა,
სოფლის მეურნეობა, წარმოება და ტურიზმი

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების სააგენტო
შეღავათიანი აგრო კრედიტი და აგრო დაზღვევა; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსება;
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობა;
ბაღებისა და სანერგე მეურნეობების მოწყობის მხარდაჭერა და სხვა სასოფლო სამეურნეო
საქმიანობის გააქტიურების სტიმულები.

ინოვაციების შექმნის მხარდაჭერა ქვეყნის სწრაფი განვითარებისათვის;
ტექნოპარკები და ინოვაციების ცენტრები;
ფაბლაბები - მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვილი სახელოსნო,
რომელიც გთავაზობთ ციფრულ ფაბრიკაციას.
ბიზნეს ინკუბატორი, IT ტრენინგები, ინოვაციური ბანაკი, სტარტაპ საქართველო
და სხვა წარმატებული პროექტები.
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საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

1.ე.წ. "ატეკის" ტერიტორია

მდებარეობა
ქ.ბოლნისი

ფართობი 1 ჰა

საკადასტრო კოდი 80.06.65.178

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
მრავალპროფილური სპორტული კომპლექსი
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საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

2.საკურორტო ზონაში მიწის ფართი

მდებარეობა
ქ.ბოლნისის შემოსასვლელი

ფართობი
შენობის ჩათვლით - 3 000 კვ.მ

საკადასტრო კოდი 80.06.66.333

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
კერძო სასწავლებელი
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საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

3.სამსართულიანი ყოფილი არქივის შენობა

მდებარეობა
ქ.ბოლნისის გასასვლელი

საკადასტრო კოდი 80.06.69.012

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
სასტუმრო და დასასვენებელი კომპლექსის მოწყობა
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საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

4. სოფელ ფოლადაურში მიწის ფართობი შენობა ნაგებობით

მდებარეობა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ფართობი 3 ჰა 9 შენობა ნაგებობა

საკადასტრო კოდი 80.07.68.033

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
ტურისტული სერვისები, სასტუმრო / დასასვენებელი /
რეკრეაციული კომპლექსის მოწყობა
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საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

5.სოფელი ტალავერი

მდებარეობა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 11 221 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი 80.04.64.697

მესაკუთრე
ცენტრალური ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
სამრეწველო/სასაწყობე

აუქციონის სავარაუდო საწყისი ფასი / 59 485 ლარი
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საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

6.სოფელი ტანძია

მდებარეობა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 20 540 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი 80.11.62.320

მესაკუთრე
ცენტრალური ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
ფერმა

აუქციონის სავარაუდო საწყისი ფასი / 217 910 ლარი

27

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

7.სოფელი რატევანი

მდებარეობა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 5 364 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი 80.09.62.009

მესაკუთრე
ცენტრალური ხელისუფლება

აუქციონის სავარაუდო საწყისი ფასი / 116 000 ლარი
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დამატებითი ინფორმაცია:
საინვესტიციო გარემო და შესაძლებლობები საქართველოში (2019):
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge

სასარგებლო ბმულები
Invest in Georgia
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საპარტნიორო ფონდი

www.inves ngeorgia.org
www.economy.ge
www.mof.ge
www.mepa.gov.ge
www.mrdi.gov.ge
www.fund.ge

საინფორმაციო წყაროები
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კონტაქტი:
www.bolnisi.gov.ge
მის: სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N106
599 06 82 00
bolnisimunicipality@bolnisi.gov.ge
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