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БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ И АСПИРАНТИ НА XI 

ГАЙДАРОВСКИ ФОРУМ 2020 

 

На 15 и 16 януари 2020 г. в Президентската 

академия в Москва се проведе XI Гайдаровски 

форум. Организаторите на форума – Руската 

академия на народното стопанство и държавната служба при Президента на РФ, Институтът за 

икономическа политика „Е. Т. Гайдар“ и Асоциацията на  иновативните  региони на Русия – 

събраха на едно място около 18000 участници от над 30 държави, чиято работа отразяваха 800 

журналисти от руски и чуждестранни медии.  

Във форума участваха български студенти и 

аспиранти, членове на Обществена организация 

„Съвет на българските аспиранти в Русия“ (СБАР), 

които се обучават в московски университети. Това 

им даде възможност да създадат ценни контакти с 

водещи специалисти в сферите на обучението им и 

да проследят най-новите тенденции в световното 

развитие. 

Фокусът на форума, който включваше 85 

сесии, тази година беше „Русия и светът – 

предизвикателствата на новото десетилетие“. Ето 

какво сподели по този повод след форума 

Вероника Преждарова, аспирант 3 курс в РАНХиГС, 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

  -  КРАТКА СТАТИСТИКА НА ВНОСА В РУСИЯ: ХИМИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ, 

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ, ТЕКСТИЛ И ПРОДОВОЛСТВЕНИ СТОКИ (за 

януари - октомври 2019 г.); 

 - ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИТЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ПРОЗОРЦИ СЪС 

СТЪКЛОПАКЕТИ ЗА 2019 Г. В РУСИЯ; 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- ВНОСЪТ НА РУСИЯ ОТ СТРАНИТЕ ИЗВЪН ОНД ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА КРАСНОЯРСКИ КРАЙ, РФ 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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председател на СБАР: „Темите на форума бяха изключително свързани с навлизането както на 

Русия, така и на света в новото десетилетие, в което всички държави конструират своите 

национални стратегии за развитие в бъдещето. Участниците във форума - видни учени и 

политици отбелязаха, че старите стратегии до 2020 година приключват, но нови все още не са 

създадени. Затова констатираме, че когато миналото не е свършило, а бъдещето все още не се е 

родило, 2020 година ще бъде година на преход от приключване и отчитане на резултати към 

ново прогнозиране и планиране. Говореше се, че новите стратегии за развитие вече не са 

свързани с развитието на креативните и цифровите икономики, а с тяхното утвърждаване и най-

вече защита. В развитото вече цифрово пространство най-обсъжданата тема беше не как да 

развиваме националната цифрова икономика, а как да защитаваме гражданите и държавата от 

новите опасности на цифровизацията.“ 

В деловата, научно-експертната програма и 

специалните мероприятия участниците се фокусираха 

върху проблемите на глобалната икономическа 

динамика, перспективите за трансформация на пазара на 

труда и регионалното развитие, цифровата революция и 

климатичната криза. Често пъти местата в залите и 

аудиториите не достигаха за желаещите да присъстват на 

тематичните обсъждания, а времето не достигаше да се 

зададат всички възникващи в хода на дискусията 

въпроси. 

Този форум ще остане в историята и с 

протичащите успоредно с него политически процеси. 

Журналистите едва успяваха да проследят едновременно ставащото в залите на форума и 

излъчваното онлайн годишно Послание на президента на Русия Владимир Путин до Федералното 

събрание, което се проведе в деня на откриване на форума. Участниците получиха уникалната 

възможност веднага да обсъдят поставените на дневен ред теми с най-широк кръг експерти. А 

когато до края на деня Правителството на РФ подаде оставка, този факт веднага стана част от 

темите на  дискусиите. Подобно съчетаване „на живо“ между теорията и практиката е уникално 

явление и не само се помни, но и се преживява като жива лаборатория за ad hoc анализи на 

реалността от страна на събраните на форума топ анализатори.  

Форумът беше домакин на водещи световни 

икономисти - Матилда Меснард, заместник-директор на 

Департамента по финансовите въпроси и 

предприемачеството на Евразия и Секретар по 

глобалните отношения на ОИСР, Кенет Рогов, професор 

от Университета в Харвард, Чарлз Каломирис, професор 

от Школата по бизнес на Колумбийския университет, 

Якоб Френкел, председател на УС на JPMorgan Chase, от 

1991 до 2000 г. председател на Банката на Израел. 

Модератори, участници и експерти бяха утвърдени 

специалисти в областта на бизнес образованието, 

ръководители на световни бизнес школи и ръководители 

на международни изследователски центрове. В дискусиите по въпросите за изменението на 

климата участва Нобеловият лауреат за устойчиво развитие, член на Междуправителствената 

група по изменението на климата Рае Квон Чунг. Своя опит през призмата на настоящето 

представиха  Френският президент Никола Саркози (2007–2012) и министърът на икономиката и 

финансите на Италия (1994–1995, 2001–2006, 2008–2011) Джулио Тремонти.  

В резултат на форума бяха цялостно обсъдени най-важните теми от бъдещата  програма 

на десетилетието, което започна. Очакват ни глобални социално-икономически преобразования. 

Таня Желязкова-Тея – СБЖ 

Снимки – автора 
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Вносът на Русия от страните извън ОНД през декември 2019 г. 

 

Наименование на 

продуктовата група 

2019 г. Темпо
ве на 

ръст в 
%, 

декем
ври 

2019г. 

в 
сравн

ение с 
ноемв

ри 
2019г. 

Справка 

ноември декември декември  2018 Темпов
е на 

ръст в 
%, 

декемв
ри 

2019г. 

в 
сравнен

ие с 
декемв

ри 
2018г. 

млн. 

долара 
САЩ 

общо в 
%  

млн. 

долара 
САЩ 

общо 
в % 

млн. 

долара 
САЩ 

общо 
в % 

ОБЩО: 19 885,0 100,0 20 452,7 100,0 102,9 18 989,8 100,0 107,7 

от тях:                

Продоволствени 
стоки и суровини за 

тяхното 
производство 

2 151,0 10,8 2 424,3 11,9 112,7 2 377,9 12,5 102,0 

от тях:         

месо и субпродукти 112,3 0,6 115,9 0,6 103,3 129,9 0,7 89,3 

от тях:              

говеждо 70,2 0,4 71,0 0,3 101,2 70,7 0,4 100,5 

свинско 11,2 0,1 10,9 0,1 97,7 19,3 0,1 56,5 

мясо от птици 14,7 0,1 16,7 0,1 113,1 17,3 0,1 96,4 

риби и водни 
безгръбначни 

142,7 0,7 185,5 0,9 130,0 146,7 0,8 126,5 

от тях:          

риба замразена 63,9 0,3 98,2 0,5 153,7 69,5 0,4 141,3 

филе рибно 22,6 0,1 27,8 0,1 123,0 25,0 0,1 111,2 

млечни продукти 75,9 0,4 91,7 0,4 120,8 66,3 0,3 138,5 

зеленчуци 89,0 0,4 117,3 0,6 131,8 145,2 0,8 80,7 

плодове и орехи 389,6 2,0 507,8 2,5 130,3 529,6 2,8 95,9 

зърнени култури 13,2 0,1 23,3 0,1 176,8 30,9 0,2 75,6 

растително масло  108,8 0,5 100,1 0,5 92,0 109,8 0,6 91,2 

захар 21,7 0,1 22,3 0,1 102,8 22,2 0,1 100,6 

алкохолни и 
безалкохолни напитки 

307,7 1,5 303,8 1,5 98,7 247,4 1,3 122,8 

тютюн 72,1 0,4 73,0 0,4 101,3 83,2 0,4 87,8 

          

Химическа 

продукция 
4 545,3 22,9 3 655,4 17,9 80,4 3 515,8 18,5 104,0 

от нея:         

продукти на 
органичната и 
неорганична химия 

453,1 2,3 599,7 2,9 132,3 596,8 3,1 100,5 

фармацевтична 
продукция 

2144,6 10,8 1 051,3 5,1 49,0 984,1 5,2 106,8 

Парфюмерия и 
козметика 

320,5 1,6 327,5 1,6 102,2 309,7 1,6 105,7 

сапуни, перилни 
препарати 

134,8 0,7 133,7 0,7 99,2 123,7 0,7 108,0 

полимери, каучук 984,3 4,9 1 023,0 5,0 103,9 991,6 5,2 103,2 

          

            ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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Текстил и обувки 899,0 4,5 1 167,1 5,7 129,8 1 053,2 5,5 110,8 

от тях:         

памук 16,6 0,1 18,4 0,1 110,6 16,7 0,1 109,7 

химически нишки 34,7 0,2 37,8 0,2 109,0 40,5 0,2 93,4 

химически влакна 38,3 0,2 42,0 0,2 109,8 44,6 0,2 94,3 

Тъкани, импрегнирани, 
промазани 

26,3 0,1 26,6 0,1 101,0 29,1 0,2 91,4 

трикотажни платове 20,1 0,1 24,7 0,1 122,8 20,0 0,1 123,4 

Трикотажни дрехи 242,9 1,2 297,2 1,5 122,4 251,9 1,3 118,0 

Текстилни дрехи 216,0 1,1 299,4 1,5 138,6 272,7 1,4 109,8 

готови текстилни 
изделия 

55,2 0,3 52,3 0,3 94,6 57,7 0,3 90,5 

обувки 166,6 0,8 279,9 1,4 168,0 239,5 1,3 116,9 

          

Машиностроителна 
продукция 

9 799,3 49,3 10 647,1 52,1 108,7 9 494,8 50,0 112,1 

включително:         

механическо 
оборудване 

3 735,2 18,8 4 270,1 20,9 114,3 3 768,4 19,8 113,3 

електрооборудване 3 046,0 15,3 2 901,0 14,2 95,2 2 528,1 13,3 114,8 

железопътни 

локомотиви 
47,6 0,2 

47,2 
0,2 99,3 30,7 0,2 154,0 

приземни транспортни 
средства 

1 843,2 9,3 
1 914,5 

9,4 103,9 1 877,7 9,9 102,0 

летателни апарати 338,7 1,7 616,9 3,0 182,1 525,1 2,8 117,5 

кораби и плавателни 
съдове 

63,0 0,3 61,5 0,3 97,7 36,1 0,2 170,2 

оптични уреди и 
апарати 

725,6 3,6 835,8 4,1 115,2 728,7 3,8 114,7 

 

Управление митническа статистика и анализ 
http://www.customs.ru/ 

 

 

                            

 

 

 

 

КРАТКА СТАТИСТИКА НА ВНОСА В РУСИЯ: ХИМИЧЕСКА 

ПРОДУКЦИЯ, МАШИНОСТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ, ТЕКСТИЛ И 

ПРОДОВОЛСТВЕНИ СТОКИ (за януари - октомври 2019 г.) 

 

По данни от митническата статистика през януари - октомври 

2019 г. вносът в Русия на стоки от страни извън ОНД в стойностно 

изражение е 172,7 милиарда долара и е намалял с 1,2% в сравнение 

със същия период на 2018 г. 

През октомври стойностният обем на вноса на стоки от страни 

извън ОНД възлиза на 17,2 млрд. долара, което е с 3,7% по-малко от септември. 

През този период вносът на химически продукти намалява с 11,7% и възлиза на 3,2 

милиарда долара, текстил и обувки – намалява с 7,1% и достига 1,08 милиарда долара, 

машиностроителна продукция – намалява с 0,8% и достига 8,6 милиарда долара, а вносът на 

хранителни продукти и суровини за тяхното производство нараства с 5,3% и достига 1,8 

милиарда долара. 

Вносът на химическа продукция. 

Вносът е намалял на: 

- фармацевтични продукти - с 29,9%; 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

http://www.customs.ru/
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- парфюмерия и козметични продукти - с 16,8%; 

- сапун и синтетични почистващи препарати - с 9,7%; 

- продукти от органична и неорганична химия - с 6,9%. 

В същото време вносът на полимери и каучук е нараснал с 2,7%. 

 

Вносът на текстилни изделия и обувки. 

Вносът е намалял на: 

- обувки - с 23,1%; 

- готови текстилни изделия - с 10%; 

- текстилни дрехи - 8,3%; 

- химически влакна - с 5,7%. 

 

Увеличил се е вносът на: 

- трикотажно облекло - с 12,6%; 

- памук - с 12,5%; 

- трикотажна тъкан - с 10.2%; 

- химически конци - с 1,4%; 

- текстилни материали - с 2,3%. 

 

Вносът на машиностроителна продукция. 

Вносът е намалял на: 

- железопътни локомотиви - с 25.4%; 

- електрическо оборудване - с 18,5%; 

- кораби и плавателни средства - с 13,9%; 

- оптични инструменти и апарати - с 12,1%. 

 

Увеличил се е вносът на: 

- летателни апарати - с 1,9 пъти; 

- наземни превозни средства - с 7,8%; 

- механично оборудване - с 4,4%. 

 

Вносът на хранителни продукти и суровини. 

Вносът е намалял на: 

- зърнени култури - с 48%; 

- млечни продукти - с 23,1%; 

- алкохолни и безалкохолни напитки - с 19,2%; 

- риба - с 17%; 

- захар - с 8,7%; 

- месо и карантии - с 4.7%. 

 

Увеличил се е вносът на: 

- зеленчуци - 3,1 пъти; 

- плодове и ядки - 1,7 пъти; 

- растително масло - с 5,9%; 

- тютюн - с 4,9%. 

 

През октомври 2019 г. спрямо октомври 2018 г. вносът от страни извън ОНД е намалял с 

7.3%. 

През октомври 2019 г., в сравнение с октомври 2018 г., вносът на текстил и обувки се е 

увеличил с 8.1%, вносът на химически продукти е намалял с 6.4%, машиностроителна 

продукция - с 8%, хранителните продукти и суровините за тяхното производство - с 8,9%. 

В групата на текстилните изделия и обувките вносът на обувки се е увеличил с 16%, 
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трикотажни дрехи - 15,7%, текстилни дрехи - 15,1%, трикотажни платове - 25,4%, докато 

вносът на памук е намалял с 28,5%, химически конци - 16,8%, готови текстилни изделия - 

13,4%, химически влакна - 12,9%, текстилни материали - 7,6%. 

При вноса на машиностроителна продукция вносът на електрическо оборудване е 

намаляло с 21,7%, оптични инструменти и апарати - с 13,5%, наземни превозни средства - с 

5,9%, летателни апарати - с 3,7%, механично оборудване - с 1,4%. В същото време обемът на 

вноса на кораби и плаващи средства се е удвоил, на железопътните локомотиви е нараснал с 1,4 

пъти. 

В групата на химическите продукти през октомври 2019 г., в сравнение с октомври 2018 

г., вносът на парфюми и козметика е намалял с 21,2%, сапуни и синтетични перилни препарати 

- с 16,1%, продукти от органичната и неорганичната химия - с 8,2%, фармацевтични продукти - 

с 3,2%, полимери и каучук - с 1%. 

При вноса на хранителни продукти, вноса на зеленчуци се е увеличил с 2,8 пъти, 

плодовете и ядките - с 22,4%, докато вноса на зърнени култури е намалял с 33,1%, месо и 

карантии - с 23,9%, захар, алкохол и безалкохолни напитки - с 20,7%, риба - с 18%, растително 

масло - с 17,3%, тютюн - с 9,2%, млечни продукти - с 4%. 

https://customsforum.ru  

 

 

 ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИТЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ 

ПРОЗОРЦИ СЪС СТЪКЛОПАКЕТИ ЗА 2019 Г. В РУСИЯ 

 

Средната цена на пластмасовите прозорци (за 

изделие) през 2019 г. е нараснала с 8% в сравнение със 

същия период на 2018 г.: от 5 574 рубли на м2 през 

2018г. до 6 035 рубли на м2 през 2019 г. Средната цена 

на пластмасови прозорци „до ключ“ се е увеличила с 

11%: от 8 584 рубли на м2 през 2018 г. до 9 508 рубли на 

м2 през 2019 г. 

 

Средна цена на пластмасови прозорци „за изделие“ и „до ключ“  

за 2018-2019 г./руб. за м2 

 

 

 

По месеци, динамиката на средната цена на пластмасовите прозорци "на продукт" и "до 

ключ" през 2018 и 2019 г. е следната:  
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+8% 

+11% 

https://customsforum.ru/
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Динамика на средната цена на пластмасовите прозорци "за продукт" 
по месеци в Русия за 2018-2019 г./руб. за м2 

 

 
Източник: О.К.Н.А. Маркетинг 

 

 

Динамика на средната цена на пластмасовите прозорци "до ключ"  

по месеци в Русия за 2018-2019 г./руб. за м2 

 
Източник: О.К.Н.А. Маркетинг 

 

През 2019 г. максималната цена „за продукт“ е зафиксирана през декември (6 565 рубли), 

„до ключ“ - през ноември (10 393 рубли). През 2018 г. пикът на цените се пада през юли - „за 

продукт“- 5 850 рубли, „до ключ“- 8 959 рубли. През 2019 г. най-ниската цена „за продукт“ се 

наблюдава през март (5 743 рубли), „до ключ“ - през януари (9 032 рубли). През 2018 г. най-

ниските цени са били през април: „за продукт“- 5 079 рубли, „до ключ“- 7 946 рубли на м2. 

Според изследванията и кривата на цените на пластмасовите прозорци, цялата 

календарна година може да бъде разделена на 2 части: първите 9 месеца - "балансиране", 

последните 3 месеца - "скок" нагоре.  

В цифри тази динамика изглежда по следния начин: от януари до септември изменението 

на цените „за продукт“ и „до ключ“: съответно -0,8% и +1,7%, от октомври до декември 

увеличение на цените: + 12% „за продукт“ и + 15% „до ключ“. За целия период на 2019 г. 
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увеличението на цените на пластмасовите прозорци възлиза „за продукт“: + 11%, „до ключ“: + 

15%. 

https://www.oknamedia.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ 

 17 краеви градски окръга;  

 44 муниципални района; 

- 23 града: 

- 13 града с краево подчинение; 

- 8 града с районно подчинение; 

- 2 града със специален статут. 

 30 селища от градски тип. 

 

ОСНОВНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА: 

Минерални ресурси:  

Злато, никел, платина и платиноиди, желязна руда, олово, 

въглища, нефт, природен газ. 

 

Водни ресурси:  

 Морета - Карско море, море Лаптеви. 

 Реки - добре развита речна мрежа, около 150 000 реки, като най-големи са: Енисей, 

Пясина, Таймыра, Хатанга и др. 

 Езера – 3 хил. езера,  като най-големи са Таймър, Тагарско, Учум, Большое, Круглое, 

Плахино, Инголь и др. 

 

 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА КРАСНОЯРСКИ КРАЙ 

 Цветна металургия; 

 Добив на полезни изкопаеми; 

 Хидроенергетика и електроенергетика на твърдо гориво; 

Територия: 2 366 797 км2 

Губернатор: Александр Усс 

Федерален окръг: Сибирски федерален окръг 

Административен 

център: 

Красноярск 

Часови пояс: UTC+8/MSK+4 

website: http://www.krskstate.ru/  

Население: 2 874 026 души 

Разстояние до 

Москва 

3 375 км. 

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА  

ЗА КРАСНОЯРСКИ КРАЙ, РФ 

https://www.oknamedia.ru/
http://www.krskstate.ru/
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 Петролна промишленост; 

 Нефтодобив; 

 Химическа промишленост; 

 Атомна промишленост; 

 Машиностроене – гражданско и военно назначение; 

 Дърводобивна и дървообработваща промишленост; 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА КРАСНОЯРСКИ КРАЙ 

Животновъдството е специализирано в областта на скотовъдството: отглеждат се крави, 

овце, кози, прасета, елени.  

Растениевъдство: пшеница, ечемик, ръж, овес, просо, елда и бобови култури и др. 

 

ТРАНСПОРТ 

Включва: 

 железопътен - Транссибирска железопътна линия, Южносибирската железопътна 

линия; Норилски железопътен път. 

 автомобилен - М53 «Байкал» (Кемерово — Красноярск — Иркутск); М54 «Енисей» 

(Красноярск — Къзъл — Монголия); Р409 «Енисейский тракт» (Красноярск — 

Енисейск); Р408 «Ачинск-Ужур-Троицкое» (Ачинск — Троицкое). 

 Воден транспорт - Северен морски път, Енисейско речно параходство. 

 Въздушен – 26 летища и Международно летище  Емеляново. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 1 256 674,50 млрд., ₽ 440 993,80 хиляди на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 344,54 млрд., ₽ 120 646 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия – 69,20%; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 1 778,10, $ 621,90 на човек; 

 Ниво на безработица – 5%; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 34 178; 

 Жизнен минимум - ₽ 9 186. 

 

Инвестиционни проекти на територията на Красноярски край: 

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: http://krskinvest.ru/pages/home  

 

Инвестиционна привлекателност на Красноярски край:  

 Благоприятно географско положение; 

 Богата природно ресурсна база; 

 Развита транспортна инфраструктура;  

 Интелектуален и кадрови потенциал; 

 Прогресивна нормативно-правова база в областта на инвестициите; 

 Благоприятен социално-културен климат и туристически потенциал; 

 Стабилна социално-политическа ситуация; 

 Индивидуален подход към инвеститора; 

 Широка гама от преференции от страна на правителството; 

 Голям избор от обекти с развита инфраструктура за настаняване; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка.  

 

 

 

 

http://krskinvest.ru/pages/home
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Приоритетни направления за инвестиции в Красноярски край: 

 

 

 
 

ТУРИЗЪМ 

 

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

 
 

ДЪРВОДОБИВНА И 

ДЪРВООБРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
 

НЕФТОГАЗОВО МАШИНОСТРОЕНЕ 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И 

ОБОРУДВАНЕ 

 

ПЕТРОЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

 


