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ИНТЕРЕСНИ ФЕСТИВАЛИ В РУСИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2020 Г.  

 

ФЕСТИВАЛ „КАШКАВАЛ. ПРАЗНИК. СВЯТ - 

2020“ 

„Сыр. Пир. Мир 2020“ 

 

Фестивалът се проведе в Московска 

област, гр. Истра на 27 - 30 август 2020 г. 

Участваха: 400 участници - производители 

на кашкавали и сирена, фермери и 

винопроизводители от повече от 40 региона на 

Руската федерация, които представят всичко 

което са отгледали. 

Това е най-престижния конкурс за 

производителите на сирена и кашкавали в Русия. 

По време на мероприятието се провеждат 

конкурси за „Най-хубав кашкавал на Русия“, 

конкурс за експерти в кашкавалената индустрия 

„Най-добрият сомелиер за сирена“.  

Десетте най-добри специалисти се 

състезават в пет конкурентни дисциплини, включително: приготвяне на чиния със сирена, 

определяне на сирената по вкус и други също толкова „вкусни“ номинации. 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

  АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА НЕТЪКАНИ МАТЕРИАЛИ В РУСИЯ; 

  

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ВНОСЪТ НА РУСИЯ ОТ СТРАНИТЕ ИЗВЪН ОНД ПРЕЗ ЮЛИ 2020 Г.  

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА: 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „МОГЛИНО“, ПСКОВСКА ОБЛАСТ, РФ 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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„ФЕСТИВАЛ НА ЦВЕТЯТА 2020“ 

„Фестиваль цветов 2020“ 

 

Провежда се в Санкт Петербург на 28 - 30 

август 2020 г. - стотици цветни пана в центъра на 

града. 

По време на фестивала се провеждат 

„Парад на цветята“ - платформи със цветя се 

движат по Невски проспект от Садовая до 

Дворцовия площад,  дефиле на оркестър, гала 

концерт „Бал с цветя“, изложби, конкурси, 

интерактивни програми, изпълнения на известни 

изпълнители и състезание сред най-добрите флористи. Тази година събитието е посветено на 

героите на нашето време - лекари и всички медицински работници. 

Фестивала завършва с голям гала концерт „Бал на цветята“ с участието на симфоничен 

оркестър и солисти на световната оперна сцена. 

На 29 и 30 август в Петропавловската крепост се проведе изложба на арт-обекти от цветя, 

които могат да бъдат „оживени“ с помощта на специално създадено приложение с технология за 

допълнителна реалност (AR). 

 

 

ФЕСТИВАЛ „МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛИТЕ“ 

„Сила моторов“ 

 

Провежда се в гр. Москва на 29 август 2020 г. 

Програмата включва: 

Нереален ТОП дрифт състезание с 

паричен награден фонд, мотоджикхана с 

мотородео и състезание от клас крайцери, в 

което може да се участва. 

Стантрайтинг на разстояние изпъната 

ръка, тайландски бокс, кибер състезания на 

симулатор, демонстрационни изпълнения на 

екстремно шофиране на пилотажен екип "Каскада" на Държавната инспекция по безопасност на 

движението на Главна дирекция на МВР на Русия в Москва. 

Картинг, стена за катерене и писти във Формула 1 (на симулатори). 

За любителите на красотата: изложба за автомобили и мотоциклети, развлекателна 

програма, теглене на награди и др. 

Мероприятието се съпровожда от вкусна храна и хубава музика от DJ. 

Семействата участват с мотоциклети за възрастни и минимото за деца! 

 

 

ФЕСТИВАЛ „ДОБРИ ХОРА 2020“ 

 

Фестивал „Добри хора“ е ежегоден 

фестивал, посветен на гражданската 

ангажираност и благотворителност. През 2020 г. 

Фестивалът се проведе на 29 август - 6 

септември на територията на артпарк Музеон. Фестивалът се организира от Обществената 

палата на Руската федерация. 

Основните дейности, които се представят са: лектория, изложение на благотворителните 
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фондации, интерактивни и майсторски класове, изложбени инсталации и арт предмети, 

благотворителни акции и специални събития. 

 

 

 

ФЕСТИВАЛ „ЛАДОЖСКА РИБА 2020“ 

„Ладожская рыба 2020“ 

 

Фестивал „Ладожка риба 2020“ се 

провежда в Ленинградска област, град Нова 

Ладога, на брега на Ладожското езеро на 29 и 

30 август 2020 г. 

Това е традиционен ленинградски 

регионален гастрономически фестивал. Тази 

година фестивалът е посветен на честването на 

Деня на Нова Ладога и се проведе заедно с историческия театрален празник „Олтар на 

отечеството“ в чест на известния руски военачалник Александър Суворов и император Петър 

Велики. 

Фестивалът е съпроводен от интересна културна програма. Провежда се „Ден на рибата” с 

кулинарни и развлекателни събития, които завършат с празничен концерт и фойерверки. 

За всички желаещи се открива рибен панаир, където гостите на фестивала могат да се 

насладят на риба, която живее във водите на Ленинградска област. 

 

 

 

ФЕСТИВАЛ „ЦВЕТЯ FEST 2020“ 

„Цветы FEST 2020“ 

 

Фестивалът се провежда в Москва на 

централната алея на ВДНХ до фонтана на 

каменното цвете 26 - 30 август 2020 г. 

Фестивалът включва Панаир на цветя – 

представени са срязани и цветя в саксии, 

изкуствени и сушени цветя, посадъчен 

материал, аксесоари за флористика, градински 

инструменти, инвентар, продукти за растителна 

защита и много други. 

Основните дейности, които се представят са:  

Лекционна програма на Цветарския център на ВДНХ - Ефективни методи за размножаване 

на божури и декоративни широколистни видове, технологии за отглеждане на цветни култури; 

Правила за присаждане на градински редки рози и отглеждане на редки тиквени растения, 

правила за присаждане на пъпеши на тикви; Създаване на условия за увеличаване на добива на 

градински ягоди, подготовка на плодороден парцел за цветна градина за 3-4 седмици и много 

други. 

Практически семинари и презентации, флористични презентации, демонстрация на 

букети, изработени от деца на "Московски градски дворец на детското (младежко) творчество и 

детска обществена организация Арт - флора ". 
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Вносът на Русия от страните извън ОНД през юли 2020 г. 

 

Наименование на 

продуктовата група 

2020 г. Темпов
е на 

ръст в 
%, юли 
2020 г. 

в 
сравнен

ие с 
юни 

2020 г. 

Справка 

юни юли юли  2019 Темпов
е на 

ръст в 
%, юли 
2020 г. 

в 

сравнен

ие с 
юли 

2019 г. 

млн. 
долара 

САЩ 

общо в 
%  

млн. 
долара 

САЩ 

общо 
в % 

млн. 
долара 

САЩ 

общо 
в % 

ОБЩО: 16 552,6 100,0 16 614,4 100,0 100,4 19 103,6 100,0 87,0 

от тях:                

Продоволствени 
стоки и суровини за 

тяхното 
производство 

1 643,5 9,9 1 630,0 9,8 99,2 1 711,6 9,0 95,2 

от тях:         

месо и субпродукти 52,7 0,3 49,4 0,3 93,6 88,2 0,5 56,0 

от тях:              

говеждо 28,3 0,2 27,7 0,2 98,0 49,5 0,3 56,0 

свинско 0,3 0,0 0,0 0,0 12,2 10,9 0,1 0,3 

мясо от птици 12,6 0,1 10,0 0,1 78,9 14,0 0,1 71,0 

риби и водни 
безгръбначни 

82,3 0,5 75,9 0,5 92,2 120,8 0,6 62,8 

от тях:          

риба замразена 29,1 0,2 30,5 0,2 104,7 46,4 0,2 65,6 

филе рибно 9,8 0,1 8,5 0,1 86,3 16,4 0,1 51,8 

млечни продукти 45,0 0,3 39,0 0,2 86,7 52,6 0,3 74,2 

зеленчуци 78,5 0,5 39,1 0,2 49,8 44,9 0,2 86,9 

плодове и орехи 405,2 2,4 360,7 2,2 89,0 333,2 1,7 108,3 

зърнени култури 12,5 0,1 10,1 0,1 80,5 9,1 0,0 110,0 

растително масло  73,3 0,4 99,9 0,6 136,2 59,3 0,3 168,5 

захар 14,5 0,1 14,0 0,1 97,0 20,4 0,1 68,9 

алкохолни и 
безалкохолни напитки 

171,4 1,0 186,7 1,1 108,9 227,1 1,2 82,2 

тютюн 66,1 0,4 78,5 0,5 118,7 65,6 0,3 119,6 

          

Химическа 
продукция 

3 865,3 23,4 2 842,6 17,1 73,5 3 913,9 20,5 72,6 

от нея:         

продукти на 
органичната и 
неорганична химия 

577,7 3,5 477,2 2,9 82,6 566,2 3,0 84,3 

фармацевтична 
продукция 

1 596,0 9,6 571,6 3,4 35,8 1 167,5 6,1 49,0 

Парфюмерия и 
козметика 

172,3 1,0 206,5 1,2 119,9 289,2 1,5 71,4 

сапуни, перилни 
препарати 

108,5 0,7 112,0 0,7 103,2 129,9 0,7 86,2 

полимери, каучук 937,9 5,7 997,1 6,0 106,3 1 195,4 6,3 83,4 

          

Текстил и обувки 930,7 5,6 1 191,4 7,2 128,0 1 419,9 7,4 83,9 

от тях:         

памук 10,3 0,1 12,5 0,1 120,9 15,3 0,1 82,0 

            ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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химически нишки 30,6 0,2 31,3 0,2 102,2 39,8 0,2 78,6 

химически влакна 29,1 0,2 36,8 0,2 126,8 42,1 0,2 87,5 

Тъкани, импрегнирани, 

промазани 
24,4 0,1 26,4 0,2 108,1 30,5 0,2 86,4 

трикотажни платове 16,9 0,1 21,3 0,1 125,7 24,7 0,1 86,0 

Трикотажни дрехи 179,2 1,1 251,8 1,5 140,5 328,1 1,7 76,7 

Текстилни дрехи 288,5 1,7 398,4 2,4 138,1 428,5 2,2 93,0 

готови текстилни 
изделия 

118,2 0,7 70,6 0,4 59,7 57,9 0,3 122,0 

обувки 168,1 1,0 259,8 1,6 154,6 356,1 1,9 73,0 

          

Машиностроителна 
продукция 

8 158,1 49,3 8 710,2 52,4 106,8 9 351,5 49,0 93,1 

включително:         

механическо 
оборудване 

3 456,3 20,9 3 558,1 21,4 102,9 4 013,2 21,0 88,7 

електрооборудване 2 210,1 13,4 2 652,4 16,0 120,0 2 370,1 12,4 111,9 

железопътни 

локомотиви 
31,4 0,2 23,3 0,1 74,0 26,8 0,1 86,9 

приземни транспортни 
средства 

1 126,3 6,8 1 249,6 7,5 111,0 1 933,9 10,1 64,6 

летателни апарати 426,1 2,6 469,7 2,8 110,2 263,1 1,4 178,5 

кораби и плавателни 
съдове 

184,3 1,1 121,3 0,7 65,8 116,4 0,6 104,2 

оптични уреди и 
апарати 

723,6 4,4 635,9 3,8 87,9 628,1 3,3 101,2 

Федерална митническа служба на РФ                                     Управление митническа статистика и анализ 

http://www.customs.ru/ 

 

                            

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА НЕТЪКАНИ 

МАТЕРИАЛИ В РУСИЯ 

По време на острата фаза на 

разпространението на вируса COVID-19, 

потреблението на нетъкан текстил в Русия се 

увеличи поради резкият ръст на търсенето от 

производителите на санитарно-хигиенни 

медицински изделия и работно облекло. С 

премахването на ограниченията структурата на 

потреблението ще се върне на предкризисно ниво: 

анализаторите отбелязват, че през 2019 г. делът на плътните материали, които се използват 

главно в пътното строителство, започва да расте. Ако втората вълна на коронавирус се избегне, 

обемът на пазара в края на 2020 г. ще повтори резултатите от 2019 година. За по-нататъшния 

ръст е необходимо въвеждането на нетъкани материали в нови потребителски сектори, предимно 

в леката промишленост: за производство на домакински и специализирани текстилни и шевни 

продукции, както и за разработване на иновативни материали. 

 

Структура на руския пазар на нетъкани материали. 

Над 70% от потреблението на изследваните продукти се пада на строителството и 

производството на санитарно-хигиенни медицински изделия. В строителния сегмент около 50% 

заемат геотекстилните материали, които се използват при подготовката на основата на 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

http://www.customs.ru/
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пътищата, за хидроизолация на фундаментите и покривите, озеленяване на територии, като 

топлоизолационни материали и др. 

 

Структура на руския пазар на нетъкани материали по отрасли – потребители,% 

 

 
 

Повече от 90% нетъканите материали са изработени от химически влакна: 

 вискоза; 

 полиестер; 

 полиамид; 

 полиакрилонитрил; 

 полипропилен. 

 
Структура на руския пазар на нетъкани материали по плътност 

 

 

Според резултатите от проучването през 2019 г., 49% от производството на нетъкани 

материали се е падало на леките модификации с плътност до 25 g/m2. Те се използват главно за 

производството на санитарно-хигиенни медицински изделия. Според експерти през последните 

години търсенето на плътни нетъкани материали, използвани в пътното строителство, се 

увеличава, като обемите нарастват във връзка с началото на реализацията на националния 

проект „Безопасни и висококачествени пътища“, който стартира през 2019 г. Геотекстилът 

позволява основата на пътищата да са по-трайни и устойчиви на външни въздействия, което 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Строителство 

Санитарно-хигиенни и 

медицински изделия 

Селско стопанство 

Мека мебел и матраци 

38% 

35% 

14% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

до 25 г/м2 

25-70 г/м2 

70-150 г/м2 

повече от 150 г/м2 

49% 

25% 

15% 

11% 
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увеличава дълготрайността на покритието и интервалите между ремонтите. Тази технология е 

сравнително нова и набира все по-голяма популярност сред строителните компании. 

Според експерти, пазарът на нетъкани материали се формира главно от предложенията на 

местните производители. В края на 2019 г. обемът на производството от руските предприятия 

надхвърли вноса с 2,7 пъти. 

 

Оценка на устойчивостта на отрасъла към кризисни ситуации. 

Въздействието на икономическата нестабилност върху показателите за ефективност на 

най-големите участници на пазара на нетъкани материали може да се проследи от динамиката 

на техните приходи през периода 2007-2019 г. : 

 през 2008-2009 г. само един производител е намалил обема на продажбите на 

своята продукция. По време на световната финансова криза правителството предоставя 

подкрепа на много отрасли, включително строителството, чрез директни държавни поръчки, така 

че търсенето на нетъкани материали остава стабилно; 

 кризата 2014-2015 г. всички производители преминаха без загуби и общите им 

приходи са се увеличили с 60%. През този период започва изграждането на инфраструктурни 

съоръжения за Световната купа на ФИФА, което доведе до значително нарастване на търсенето 

на строителни материали. 

По този начин ретроспективният анализ показва, че пазарът на нетъкани материали може 

да работи стабилно в трудни икономически условия. За това е необходимо изпълнението на 

мащабни проекти в национален мащаб да продължи в същите обеми, както преди кризата. 

 

Ситуацията на пазара на нетъкани материали през 2020 г. 

Според Росстат за 5 месеца на 2020 г. производството на нетъкани материали се е 

увеличило с 14,5% спрямо същия период на 2019 г. Според експерти, много компании са спрели 

или значително намалили производството на основните си продукти и са се преориентирали към 

производството на нетъкани материали за медицината и защитно облекло за хранителната 

промишленост, търсени в периода на пандемията от коронавирус. 

С премахването на ограниченията и намаляването на заболеваемостта, ажеотажното 

търсене на нетъкани материали ще отшуми. По-нататъшно развитие на пазара, участниците в 

него виждат в разширяване на обхвата на приложение на нетъканите материали. Като най-

перспективни направления те посочват: 

 технологични процеси за филтриране на вода, изолация на тръбопроводи, пътно 

строителство; 

 производство на стоки за новородени; 

 топло облекло за региони със студен климат; 

 производство на изолация на сгради (вместо традиционна минерална вата, полимер 

и др.); 

 шиене на топли униформи за държавни структури (Министерство на вътрешните 

работи, Министерство на извънредните ситуации, Министерство на отбраната и др.). 

 

Прогноза за развитие на пазара за 2020–2022 г. 

Пазарът на нетъкани материали в Руската федерация в настоящата ситуация може да се 

развие по три сценария: 

 Песимистичен. Засиленото търсене на нетъкани материали, поради пандемията от 

коронавирус, позволи на производителите да увеличат производството си спрямо миналата 

година. Според участниците на пазара, свалянето на режима на повишена готовност във всички 

региони на Руската федерация ще доведе до намаляване на потреблението на санитарно-

хигиенни медицински продукти, изработени от нетъкан материал, но ще допринесе за 

възобновяване на търсенето от други индустрии, които бяха принудени да преустановят 

дейността си по време на пандемията. При този сценарий до края на 2020 г. обемите на 
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производство ще останат на нивото на 2019 г. 

 Основен. Реализацията на базовия сценарий е разчетена въз основата на кризата 

2014-2015 г. основни потребителски отрасли, както и предвид динамиката на пазара през 

първите пет месеца на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. При този сценарий 

обемът на производството през 2020 г. ще нарасне с 2,6%. 

 
Прогнози за обема на производството на нетъкани материали през 2020-2022 г, млн м2 

 

 

                          песимистичен                                основен                                            оптимистичен 

 

 Оптимистичен. Развитието на кризисната ситуация в икономиката, както и 

въвеждането на ограничителни мерки поради разпространението на коронавируса не са оказали 

решаващо влияние върху динамиката на производството на нетъкани материали, а напротив, 

стимулират потреблението в определени сегменти: санитарно-хигиенни медицински продукти, 

работно облекло. Увеличаването на финансирането на болниците в случай на втора вълна от 

разпространение на коронавирус ще бъде допълнителен двигател за търсене на нетъкани 

материали. В този случай до края на годината обемът на производството ще нарасне със 7,5%, а 

до края на 2022 г. увеличението спрямо показателите преди кризата ще достигне 20%. 

 

https://article.unipack.ru    

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

 от промишлено-производствен тип „Моглино“ в Псковска област 

(ОЭЗ ППТ „Моглино“) 

Специална икономическа зона от промишлено-производствен тип „Моглино“ е създадена 

през 2012 г. на територията на Псковска област със срок на действие 2062 г. 
 

   

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

 СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „МОГЛИНО“, РФ 

https://article.unipack.ru/
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Дейността на СИЗ осигуряват: 

М.Ю.Ведерников, Губернатор на Псковска област; 

А.Н.Яковлев, Генерален директор на АО „ОЭЗ ППТ „Моглино“ 

 

 Инфраструктура:  

ВИД РЕСУРСИ РЕЗЕРВ НА СИЗ Стойност 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 53,3 мВт 3,21 руб. кВт/ч 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 4 418,42 м3/денонощие 24,11 руб./ м3 

КАНАЛИЗАЦИЯ 3 412,58 м3/денонощие 12,89 руб./ м3 

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 109,675 млн м3/год 5 860 руб/1000 м3 

 

Данъчни и митнически облекчения за инвеститорите: 

ДАНЪК В РУСИЯ В ОЕЗ 

ПЕЧАЛБА 

20% 

2% в течение на 5 г. от момента на получаване на 

печалба; 

7% - от 6-та до 10-та година от момента на 

получаване на печалба; 

15,5% - от 11 година на получаване на печалба. 

 

ИМУЩЕСТВО 
2,2% 

0% в течение на 10 год. от момента на регистрация на 

собствеността. 

ЗЕМЯ 
1,5% 

0% в течение на 5 год. от момента на регистрация на 

правата за собственост. 

ТРАНСПОРТ 1-200 

руб/к.с. 

0 руб/к.с. в течение на 10 год. от момента на 

регистрация на ТС. 

РЕЖИМ НА ОЕЗ:                       освобождаване от мита и ДДС 

 

Информация за резидентите: 

 

Секторна структура на проектите на резидентите: 

 

 

Парцели и помещения под наем: 

ЗЕМЯ  

Обща площ, га 300 

Свободни площи, га 76,65 

Наем, руб/га/год от 313 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

Строителни материали и опаковки 

Енергетика 

Химико технологичен отрасъл 

Агропром и хранителна 
промишленост 

Промишлени стоки 

Фармация и медицинска 
промишленост 

Информационни технологии 
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Средна стойност на 

изкупуване, % от 

кадастровата стойност/руб. 

за Га 

6 260 

ПОМЕЩЕНИЯ  

Производствено-офисни 

помещения, обща 

площ/свободна площ 

5 000/2 000 

Наем 

руб./м2/мес.(производствени) 

от 310 

 

Минимални капиталови вложения: 

Изисквания за минимални капиталови вложения към резидентите на ОЕЗ: 

 Капиталови вложения – 120 млн. руб.; 

 Капиталови вложения в течение на 3 години от денят на сключване на 

споразумението за осъществяване на дейност – 40 млн. руб. 

 

Контактни данни: 

Адрес: 

180502, Псковская обл., 

Псковский р-н, д. Моглино 

зона ОЭЗ ППТ «Моглино, д. 18. 

Т: +7(8112)393-333 

Ф:+7(8112)393-334 

E-mail: info@moglino.com 

Официален сайт: www.moglino.com  

 

 

mailto:info@moglino.com
http://www.moglino.com/

