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УЧАСТИЕ НА ЦПРБ В НАЦИОНАЛНИЯ 

ЩАНД В ТУРИСТИЧЕСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ 

„ОТДЫХ 2020“ 

 

От 08 до 10 септември 2020 г. в Московския 

иновационен център „Сколково“ се проведе 26-я 

международен форум-изложение „Отдых Leisure – 

2020“.  

Тази година България за първи път беше 

страна-партньор на изложението с Национален 

щанд от 100 кв.м., организиран от Министерството 

на туризма, със съдействието на Посолството на 

Република България в Руската федерация и ЦПРБ.  

 Вицепремиерът и министър на туризма г-

жа Марияна Николова, която бе на работно посещение в Москва, откри изложението заедно с г-

жа Зарина Догузова, ръководител на Федералната агенция по туризъм на Руската федерация. 

Официални гости на събитието бяха г-н Атанас Кръстин, посланик на Република България 

в РФ, г-жа Катя Жекова, Аташе по туризъм, първи секретар в Посолството на Република 

България в РФ и г-н Бисер Стамболиев, главен секретар на Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва. 

Министър Николова взе участие и в Мотивационната сесия „Разговор с лидери. Какъв 

туризъм искате да видите?“. 

По време на работното й посещение се проведоха и поредица от двустранни срещи с: г-жа 

Зарина Догузова, ръководител на ФАТ в Москва, г-н Александър Сирченко, вицепрезидент на 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 
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ПАЗАРЪТ НА ВИНО В РУСИЯ; 
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Асоциацията на туроператорите в Русия, г-н Андрей Игнатьев, президент на Руския съюз на 

туриндустрията,  г-н Михаил Малцев, изпълнителен директор на Уралската асоциация по 

туризъм,  руски туроператори и др. 

Сесии, кръгли маси, дискусии, практически казуси от реалния бизнес и презентации - 

разнообразие от формати на бизнес програми, позволи на всички участници и гости на форума и 

изложението „Отдих Leisure 2020“ да намерят отговори на професионални въпроси. 

Присъствието на г-жа Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и 

демографската политика и министър на туризма, на международното туристическо изложение 

„Отдих 2020“ в Москва, даде специален статут на събитието и на страната ни, като се очаква 

визитата й да повлияе позитивно на българо-руските отношения и продажбите за Сезон 2021 да 

бъдат по-добри. 

Изложението „Отдих 2020“ в Москва не само обединява ключовите играчи в 

туристическата индустрия, но се явява и двигател на отрасъла, организирайки форуми по най-

актуалните теми на туризма. Тази година в мероприятието взеха участие повече от 261 компании 

от 32 региона на Руската федерация. 

Българският щанд привлече вниманието на голям брой туристически агенции и 

индивидуални туристи, както  от Русия, така и от други страни. Проявен бе интерес към всички 

аспекти на българския туризъм. 

 

 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ЦПРБ ПРОВЕДЕ РАБОТНО 

ПОСЕЩЕНИЕ В САНКТ ПЕТЕРБУРГ В ПЕРИОДА 

03-07.09.2020 Г. 

 

По покана на Съюза на производителите на 

изделия от леката промишленост (СПИЛП) в гр. 

Санкт Петербург, Руска федерация, в периода 03 – 

07.09.2020 г. се състоя работно посещение от 

представители на Центъра на промишлеността на 

България в Москва. В състава на делегацията 

участваха г-н Бисер Стамболиев, главен секретар на 

Центъра на промишлеността на Република България 

в Москва и Йордан Ласков, главен експерт на 

Центъра на промишлеността на Република България в Москва. 

По време на посещението се състояха двустранни срещи със Съюза на производителите на 

изделия от леката промишленост (СПИЛП), проведени бяха официални срещи с представители 

на комитети на правителството на град Санкт-Петербург, с ръководствата на Санкт-

Петербугската ТПП и ТПП на Ленинградска област. 

В дискусията, по време на срещата в Ленинградската областна ТПП с г-жа Панченко 

Ирина Юриевна, старши вицепрезидент – изпълнителен директор, и представители на Санкт 

Петербургската ТПП, бяха обсъдени въпроси касаещи двустранните търговско икономически 

връзки. Презентирайки палатата тя подчерта, че едно от основните направления е свързано с 

развитието и поддръжката на малкия и среден бизнес, оказване на съдействие за разширяване 

на външноикономическата дейност на експортно ориентираните предприятия. Ленинградска 

област се характеризира с добре развити химическа, дървообработваща, машиностроителна, 

корабостроителна, лека и селскостопанска промишленост. Отбеляза, че региона е заинтересован 

в развитието на преработвателната промишленост на плодове и зеленчуци. 

От българска страна г-н Бисер Стамболиев запозна присъстващите със структурата, 

целите и задачите на ЦПРБ в Москва и презентира инвестиционния и икономически потенциал 

на България. Той отбеляза, че България има дългогодишни традиции в преработвателната 

промишленост и в случай на интерес от страна на петербургския бизнес, бихме могли да 
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организираме двустранни срещи, след приключване на пандемията от COVID-19, не само в СПб, 

но и в България. 

На срещата със Съюза на производителите на изделия от леката промишленост (СПИЛП), 

от руска страна взеха участие представители  на комитети на правителството на град Санкт-

Петербург, Чистяков Алексей Игоревич - председател на комитета по труда и заетостта СПб, 

Молчанова Светлана Георгиевна - генерален директор на СПИЛП, Миронова Валентина 

Иосифовна - президент СПИЛП, собственник на търговската марка «Леди Шарм» и др.  Обсъдени 

бяха възможностите за доставка на суровини от България, създаване на съвместни предприятия 

на територията на България и Ленинградска област, производството на ишлеме в България и 

други въпроси, касаещи увеличаването на стокооборота между двете страни. Също така беше 

проявен голям интерес към българските университети и технически училища с цел обучение на 

млади кадри за леката промишленост. 

В края на срещата бе подписано споразумение между Центъра на промишлеността на 

Република България и СПИЛП за оказване на съдействие в развитието на двустранните 

търговско-икономически въпроси. 

На работната среща с ръководството на група компании “Руски регистър”, присъстваха г-н 

Владимирцев Аркадий Владимирович, генерален директор и Загорулько Юрий Владимирович, 

заместник генерален директор. Компанията оказва услуги в областта на  сертифицирането, 

стандартизацията и експертните оценки на съответствие повече от 20 години. Счита се една от 

водещите, международно признати руски сертифициращи и експертни организации, която 

оказва комплексни услуги по независима оценка за съответствие и експертиза във всички 

отрасли на икономиката.  Компанията има свои представителства в повече от 20 страни по света, 

в това число и в България, в град Варна. 

В резултат на срещата беше договорено, двете структури да си сътрудничат в обмяната на 

информация относно фирми и предприятия заинтересовани в сертифициране на своите продукти 

и в намиране на потенциални партньори. 

Бяха посетени предприятията “Леди Шарм”(произвеждат основно дамска конфекция), 

“Pompa” (произвеждат дамска конфекция), ООО “Расвет” (произвежда кожени изделия, 

предимно дамски чанти), ФДО “Скороход” (произвежда детски обувки), които имат договори за 

производство на дрехи под техни търговски марки в Португалия, Турция и Китай. Компаниите са 

заинтересовани в закупуването на суровини от България и партньори за сключване на договори 

за производство на дрехи под техни търговски марки. 

Страните се договориха, че след отваряне на границите между държавите, да се обсъдят 

възможностите за сформиране на бизнес-делегации от български и руски компании, 

заинтересовани в разширяване на продажбите в двете страни, които да посетят производствата 

в България и Русия за постигане на търговски договорености. 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН / ОФЛАЙН ВИНЕН 

ФОРУМ «VII ЧЕРНОМОРСКИ ФОРУМ ЗА 

ВИНОПРОИЗВОДСТВО – 2020» НА 2 И 3 

СЕПТЕМВРИ 2020 Г. 

 

На 2 септември 2020 г. от 12.00 до 15.00 

ч. в рамките на «VII Черноморски Форум за Винопроизводство – 2020» се проведе онлайн 

конференция «Вино России» и на 3 септември 2020 г. от 10.00 до 21.00 се проведе Московския 

Салон за презентация и дегустация на продукцията на предприятия – участници в VII 

Черноморски Форум за Винопроизводство. Офлайн мероприятието се проведе в хотел Метропол. 

VII Черноморски форум за винопроизводство се проведе с подкрепата на Министерството 

на земеделието на Руската федерация, Съюза на лозарите и винопроизводителите на Русия, 

Асоциацията на производителите на пенливи вина, Асоциацията на лозарите, СРО "Съюз на 
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винопроизводителите" (саморегулираща се организация), Федерацията на ресторантьорите и 

хотелиерите на Русия, Съюза на енолозите в България и др. 

Основни теми на онлайн конференцията «Вино России» бяха: 

 първи резултати от правоприлагащата практика, съгласно Федерален закон № 468 "За 

лозарството и винарството в Руската федерация": развитие на суровинната база, контрол 

на обема на производството и качеството на продукцията, руските вина в търговията на 

дребно; 

 перспективи за развитието на правната рамка: конячни продукти, специализирани 

панаири, онлайн търговия, заместване на вноса на оборудване; 

 началото на винения сезон в Русия в контекста на пандемията COVID-19: първите уроци 

по управление на кризи. 

 

Участниците в дискусията, представители на СРО с малки и средни предприятия – лозари и 

винопроизводители, потвърдиха удовлетворението си от появата на новия закон, но 

едновременно с това предложиха да се търсят възможности за защитаване на интереса им пред 

големите производители, които са поставени в по-изгодни условия в резултат на новия закон. 

Според тях законът е в услуга на големите производители, което води до монополизация на 

пазара. Фермерското производство на вино практически отсъства от закона. Повече от 200 

поправки на закона, предложени от тези 7 СРО (организации на малки и средни производители) 

все още не са приети. Сред тези поправки са такива, които биха стимулирали и регламентирали 

продажбите на вино чрез създаване на Пазари за фермерско вино; регламентиране на 

продажбите на вино от малки производители по цяла Русия чрез онлайн-магазини; субсидирано 

финансиране от Рослийзинг на целия производствен процес, а не само на засаждането на лозя, 

както се практикува сега; обеспечаване на квоти от ритейла за малки производители, защото 

според сегашната практика, оптовиците не се интересуват от производители с обеми под 50 – 

100 000 бутилки в година. 

През 2-я ден на VII Черноморски Форум за Винопроизводство, в хотел Метропол се проведе 

дегустация на вина от малки и средни предприятия в Русия. Бяха представени производители на 

вино от Краснодарски край, Ростовска област, Ставрополски край, Република Дагестан и др. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ WORLDFOOD МОСКВА 2020 

 

 От 22 до 25 септември в Crocus Expo IEC се 

проведе 29-тото Международно изложение за 

хранителни продукти „WorldFood Москва 2020“. 

В изложението участваха над 300 компании, над 

50 от които бяха дебютанти. На WorldFood Москва 2020 

бяха представени 28 колективни регионални щанда. 

Въпреки противоепидемиологичните ограничения, на 

изложението имаше и чуждестранни участници: един от 

най-ярките щандове на изложението беше двуетажният павилион на Азербайджан, където 30 

национални компании демонстрираха своите продукти. Освен това посетителите на изложбата 

имаха възможността да се запознаят с предложенията на компании от Гърция, Киргизстан, 

Китай, Литва, Молдова, Турция, Узбекистан, Франция. В изложението участва и българската 

компания „БАЛКАНФУДС 95“ ЕООД – дистрибутор на консервирани продукти. 

Тази година изложбата беше придружена от много ярка и полезна бизнес програма. Сред 

лекторите на конференциите, организирани в рамките на „Форума на лидерите в хранителния 

бизнес“, бяха топ мениджъри на най-големите търговски вериги: „Пятёрочка“, „Перекрёсток“, 

„Магнит“, „Metro C&C“, „Лента“, „Вкусвилл“, „Призма“, „Утконос“.  

Специално внимание беше отделено на сектора HoReCa. В рамките на форума се проведе 
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конференция - „Нови успешни проекти на взаимодействието на HoReCa с търговците на дребно и 

производителите на хранителни продукти“, участниците в която споделиха интересни случаи на 

сътрудничество между сегмента на HoReCa и търговията на дребно, благодарение на които много 

предприятия са оцелели в трудния пролетен период. 

Участниците в сесията на Форума за стартиращи компании FoodTech, търсещи инвестиции, 

представиха петминутни презентации, в които обясниха същността на проектите, разказаха за 

какво са необходими инвестициите, какви са перспективите. Вертикална ферма за салати, 

дигитален сервитьор, дървени прибори за еднократна употреба, култивирано месо бяха само 

някои от оригиналните предложения. Всички участници в сесията получиха препоръки от 

професионално жури. 

Конференциите на WorldFood Retail Academy също имаха голям успех. В продължение на 

три дни от работата на академията експерти обсъждаха актуални въпроси в категориите „Пресни 

зеленчуци и плодове“, „Риба и морски дарове“, „Сладкарски изделия“, „Здравословен начин на 

живот“ и „Млечни продукти“. 

На третия ден от изложението се състоя церемонията по награждаването на победителите 

в конкурсите за органични продукти и продукти на годината WorldFood. 

WorldFood Москва 2020 откри сезона на бизнес събитията и се проведе в съответствие с 

най-строгите мерки за сигурност. Организаторите на изложението подходиха сериозно към 

осигуряването на безопасността на посетителите и изложителите. На входа на павилиона на 

всеки се измерваше температурата по безконтактен начин. Участниците и посетителите нямаха 

право да влизат в залата без лични предпазни средства (еднократни маски и ръкавици). В 

залите, където се провеждаха бизнес събитията, столовете бяха разположени така, че да се 

отчита необходимостта от поддържане на социална дистанция. Дезинфектантите бяха 

разположени навсякъде, между стендовете и в залите за провеждане на бизнес срещи и сесии. 

 

 

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ“ В ЦПРБ ОТКРИ НОВАТА 

УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА 

 

 

На 16 септември 2020 г. училище 

„Васил Левски”, при спазване на 

утвърдените противоепидемични мерки, 

отвори отново врати и бе официално 

открита  новата учебна 2020-2021 година.  

Директорката на училището, г-жа 

Марияна Стамболиева, поздрави всички 

ученици, учители, родители и гости с 

началото на учебната година, с началото на 

нови знания и постижения, на нови 

приятелства, на родителска загриженост и съпричастност. 

Благодари на родителите - „тихи родолюбци, които изпращат при нас децата си, за да 

знаят родният си език и да станат горди българи“ – каза тя. 

Официални гости на тържеството бяха г-жа Десислава Парушева, Съветник в посолството 

на България в РФ по културата и образованието, г-жа Розалина Попова, Първи секретар в 

посолството на България в РФ, г-жа Катя Жекова, Първи секретар в посолството на България в 

РФ, г-н Бисер Стамболиев, Главен секретар на Центъра на промишлеността на България в 

Москва. 

Г-жа Десислава Парушева поздрави децата с началото на учебната година и от името на 

Посланика на България в РФ, г-н Атанас Кръстин. В поздравителното си слово тя подчерта, че 

първият учебен ден за всички българи, независимо от това дали са в България или чужбина, е 
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празник - символ на стремежа към знание, духовност и просвещение. На учениците  пожела да 

бъдат последователни, убедени и горди чеда на България, да учат и да разпространяват 

българския език по света. 

Българските училища зад граница имат особена мисия. Те са „културно-просветно и 

духовно средище на българщината“ – каза тя. Благородната просветителска мисия на учителите 

в тези училища е от особена важност, защото е свързана не само с професионализма, с който 

дават умения за четмо и писмо, съхраняват и развиват звучността и красотата на българския 

език, но и с умението да изграждат родолюбиви хора с достойнство и отговорност пред 

отечеството и света.   

Пожела на учителите с професионализъм, мъдрост и търпение да изпълняват своята 

просветителска мисия! 

Децата от подготвителна група и началните класове, които изпълниха стихотворения и 

песни, трогнаха присъстващите. Настроението, което младостта създаде, усмихнатите лица на 

учители, ученици и родители подсказваха, че годината започва успешна и усмихната! 

Да е на здраве, радост и късмет! 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АСОЦИАЦИЯТА ЗА 

СЕРТИФИЦИРАНЕ "РУСКИ РЕГИСТЪР" 

 

Асоциацията за сертифициране "Руски регистър" 

предоставя услуги за сертифициране и експертни 

оценки на съответствието във всички отрасли на 

икономиката, като се счита за най-голямата и 

международно призната сертификационна и 

експертна руска организация. 

 

Групата компании „Руски регистър“ е водеща национална сертификационна и експертна 

организация, която предоставя комплексни услуги за независима оценка на съответствието и 

експертиза във всички отрасли на икономиката. 

Групата компании „Руски регистър“ има множество национални и чуждестранни 

акредитации и положителен опит от повече от 18 години. 

Клиенти на „Руски регистър“ са повече от 6000 организации от Русия и други страни, 

включително такива лидери на руския бизнес като ПАО "Газпром", ПАО "НК "Роснефт ", АД 

Концерн "Роснергоатом", АД "Руски железници", ПАО "КАМАЗ", ПАО "Росети", Международно 

летище Шереметиево и много други. 

За осъществяване на сертификационната и експертна дейност, на основата на „Руски 

регистър“ функционират органи за сертифициране на системи за управление, продукти, 

персонал, агенция за оценка на качеството на образованието, инспекционен орган и 

сертификационен център за авиационни технологии. 

 

В структурата си група «Руски регистър» включва: 

 Централен офис, създаден на базата на Асоциацията за сертификация „Руски регистър“ и 

изпълняващ координационни функции; 

            ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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 Органи за оценка на съответствието, експертни центрове и Академия Руски регистър; 

 Специализирани отраслови технически центрове като: 

 ООД "Руски регистър - Гражданска авиация" - изпълнява дейности за оценка на 

безопасността, качеството на полетите и наземните операции в съответствие със 

стандартите IOSA и ISAGO; 

 ООД „Научноизследователски институт за защита на атмосферния въздух“ 

(Научноизследователски институт „Атмосфера“) - профилиран за методическа и 

изследователска работа: разработване на методически документи, изследвания, 

подготовка на информация за доклади на правителството на Руската федерация; 

търговски дейности: максимално допустима емисия, лабораторни анализи, 

експертизи, консултации; международно сътрудничество: изпълнение на проекти, 

международни грантове; опреснителни курсове, образователни дейности. 

 ООД "НТЦ „АСИ" - бизнес профилът включва работи, свързани със защитата от 

корозия и пожари. На базата на компанията работи Учебен център „АСИ“. 

 ООД "Руски регистър - инженеринг" - профилът на компанията включва надзор на 

корабостроенето, транспортна експертиза (проучване), сертифициране на 

продукти и промишлено оборудване. 

 ООД "СтройКонтрольСервис" - профилът на компанията включва технически 

надзор и инспекционни дейности в петролната и газовата строителна индустрия. 

На базата на предприятието работи лаборатория за неразрушаващ контрол. 

 ООД "Руски регистър - Промекспертиза" - профилът на дейността включва 

предоставяне на цялостни услуги за инженеринг и контрол на качеството в 

строителството. 

 Център за сертифициране на авиационно оборудване (СЦ АТ РР) - участва в работи 

за потвърждаване на съответствието на организации на разработчици и 

производители на авиационно оборудване от името на Федералната агенция за 

въздушен транспорт (Росавиация). 

 ООД "Руски регистър - сертификация"; 

 ООД "Руски регистър - международна сертификация". 

ООД "Руски регистър - сертификация" и ООД "Руски регистър - международна 

сертификация" се явяват субекти на Малки и средни предприятия и са нотифицирани да 

извършват дейности от името на Асоциацията за сертификация "Руски регистър" на територията 

на Руската федерация и чужбина. 

 

Предимства на "Руски регистър". 

 Широка гама от международни, национални, отраслови акредитации, нотификации и 

признания. 

 Възможност за провеждане на цялостно сертифициране и експортна оценка по множество 

стандарти/системи за сертифициране/услуги. Мултисертификацията значително снижава 

разходите на клиентите, като намалява общия брой и продължителност на проверките, 

без да се губи качеството и състоянието на извършената работа. 

 Статутът на национален сертифициращ орган, значително намалява рисковете при 

проверките, и в същото време осигурява всеобхватно признание на международно ниво. 

 Широк кръг от партньори в различни области, което дава възможност на клиентите да 

получат помощ при обучение, подготовка за сертифициране и оценка за съответствие при 

изгодни условия, както и за решаване на проблемите за осигуряване на признание и 

навлизане на нови пазари. 

 Компанията „Руски регистър“ е сформирала уникален екип от рускоговорящи одитори, 

благодарение на които може да се направи одит, без да се включват чуждестранни 

специалисти. 

 Наличие на цялостни решения за специфични отрасли и услуги. 
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 Гъвкава ценова политика. 

 Възможност да се привлекат най-добрите чуждестранни специалисти, ако е необходимо. 

 Наличие на лиценз от ФСБ на Русия за работа с информация, съдържаща държавна тайна. 

 

Дейности на „Руски регистър“ 

Сертифициране на системи за управление; 

Сертифициране на продукция; 

Сертифициране на персонала; 

Инспекции в промишлеността; 

Инспекция и експертиза на транспорта; 

Сертифициране на горите; 

Одит на околната среда; 

Икономическа оценка; 

Разширени технически одити; 

Инженеринг и контрол на качеството; 

LEAN експертиза; 

Център за сертифициране на авиационни технологии; 

Оценка на качеството на образованието; 

Оценка на системата за безопасност на храните; 

Ползи и преимущества от независима оценка на опита и бизнес репутацията; 

Безопасност на транспорта; 

Авиационен технически одит (ATA); 

Обучение; 

Защита на интелектуалната собственост в Русия и в чужбина; 

Подкрепа на експорта. 

 

Предложения за отраслите: 

Държавно и местно управление; 

Нефтена и газова промишленост; 

Автомобилна промишленост; 

Корабостроене; 

Банки и финанси; 

Хранително-вкусовата промишленост; 

Медицинска и фармацевтична промишленост; 

Железопътна промишленост; 

Космонавтиката; 

Отбранителен промишлен комплекс; 

Строителен сектор; 

Област на използване на атомната енергия; 

Образование; 

Горски сектор. 

 

Стандарти: 

Стандарт за качество ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001/ISO 45001; СТО Газпром 9001; ISO 

22000; FSSC 22000; Международен стандарт BRC за безопасност на хранителните продукти; 

ISO/IEC 20000-1; ISO/IEC 27001 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001); Управление на енергията ISO 50001; 

ГОСТ РВ 0015-002; Стандарт за оценка на системата за безопасност на храните; Интегрирани 

системи за управление (ИСМ); FSC-STD-40-004; Добри фармацевтични практики (Good Practice, 

GxP); ISO 13485; ISO 20121; ISO 22301; ISO 28000; ISO/TS 29001; ISO 55001; SA 8000; SMETA 

Sedex; IQNet SR 10; API Spec Q1 / API Spec Q2; ГОСТ Р 58139-2018; AS 9100; IRIS (ISO/TS 

22163:2017); ESG ENQA; ISO 37001, BS 10500; ГОСТ Р 56404; ГОСТ Р 56273.1/CEN TS 16555-1; 
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ГОСТ Р 66.1.01; ГОСТ Р 66.1.02; ГОСТ Р 66.1.03; ГОСТ Р 66.9.01-2015; ГОСТ Р 66.9.02-2015;  

 

Представителства в Русия: 

Санкт Петербург; Москва; Астрахан; Волгоград; Владивосток; Воронеж; Екатеринбург; 

Иркутск; Иваново; Казан; Калуга; Курск; Краснодар; Красноярск; Мурманск; Новоросийск; 

Нижни Новгород; Новосибирск; Перм; Ростов на Дон; Севастопол; Чебоксари; Челябинск; 

Череповец; Южно-Сахалинск; Ярославъл. 

 

Представителства в чужбина: 

Азербайджан; Армения; Беларус; България; Унгария; Хонг Конг; Грузия; Египет; Индия; 

Казахстан; Китай; Латвия; Литва; ОАЕ; Турция; Узбекистан. 

 

Контакти: 

Владимирцев Аркадий Владимирович 

Генерален директор на Асоциация за сертификация „Руски Регистър“ 

Централен офис: Юридически адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, 

Литейный проспект, дом 45/8, лит. А, пом. 6Н. 

Пощенски адрес: Россия, 190121, Санкт-Петербург, 

пр. Римского-Корсакова, д. 101, офис 1 

тел.: +7 (812) 670-90-01; Факс: +7 (812) 670-90-02 

Сайт: https://rusregister.ru    

E-mail: rr@rusregister.ru  

 

                            

 

 

 

 

ПАЗАРЪТ НА ВИНО В РУСИЯ 

На фона на нестабилната ситуация, свързана с 

глобалната епидемиологична обстановка, руските 

производители увеличават експортните доставки на 

вино.  

Руският пазар на вино през 2020 г. демонстрира 

стабилна тенденция към увеличаване на износа, 

стабилна тенденция на ръст, както на физическите 

обеми на износа, така и на стойностния компонент на 

експортните потоци. През 2020 г. най-голямо 

увеличение отбелязват стойностните обеми. Според изследване на маркетинговата агенция ROIF 

Expert, през 2020 г. общата стойност на износа на вино от местни производители показва ръст от 

почти 20%. Пазарите на Украйна, Молдова и Китай традиционно остават основните 

чуждестранни купувачи на руско вино. Общо купувачите от тези региони осигуряват около 62% 

от износните потоци по отношение на стойностните показатели. 

По отношение на видовата структура на износа на руско вино, се наблюдава традиционна 

стабилност. Преобладаващ дял в износа на вино в исторически план са трапезните вина. В 

общата структура на експортните доставки на вино този вид заема около 60%, което се дължи 

изключително на специфичната структура на производството. 

През 2020 г. трапезните вина заемат над 56% от общото производство. Стабилността на 

дяла на този вид вино в общата структура на производството на руския пазар се превръща в 

характерна тенденция. 

https://marketing.rbc.ru 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

https://rusregister.ru/
mailto:rr@rusregister.ru
https://marketing.rbc.ru/
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ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ НА МЕБЕЛИ В РУСИЯ ПО ВРЕМЕ НА 

ПАНДЕМИЯТА 

Интернет продажбите в сегмента на мебелите все още са 

слабо популярни: ако всеки трети руснак купува дрехи онлайн, то 

само един на десет души купува мебели и стоки за бита онлайн. 

През 2019 г., 12 милиона души (8.3% от общия брой 

купувачи) са направили онлайн покупки в сегмента на мебели и 

стоки за бита (с 12.7% повече от 2018 г.). Потребителското 

поведение, променено по време на пандемията, ще окаже 

определено въздействие върху пазара през 2020 г. От една страна, 

ограничителните мерки все повече насърчават купувачите да 

правят избор в полза на онлайн-покупки, от друга страна, поради 

влошената икономическа ситуация и снижените доходи, много хора отлагат да правят големи 

покупки. Като цяло броят на онлайн купувачите през 2020 г. се очаква да остане почти същия 

като през 2019 г. (+ 12,1%). 

Купувачите предпочитат да купуват мебели офлайн по очевидни причини: възможността 

да видят продукта на живо остава основно предимство. Технологиите обаче променят пазара - 

бавно, но сигурно: например приложения, използващи VR и AR, помагат да се оцени как 

избраните мебели ще се впишат в апартамента. 

В същото време, според ново проучване на AnalyticResearchGroup, периодът на 

самоизолация направи значителни корекции в този сегмент. В този период, много играчи, които 

бяха принудени временно да затворят офлайн търговски обекти, насочиха усилията си да 

развиват и насърчават онлайн продажбите. Компаниите които въведоха редица подобрения 

(трансфер на персонал за дистанционно консултиране, демонстрация на стоки с помощта на 

снимки и видеоклипове, разработване на дизайнерски проекти в 3D и т.н.), постигнаха 

значителен резултат: през май 2020 г. продажбите им в годишно изражение скочиха с 10 пъти, а 

броят на посетителите на уебсайтовете са милиони. 

Купувачи на мебели и стоки за дома в Русия 

 

Млн. човека 

 
 

% население 

 
Източник: eCommerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

 от промишлено-производствен тип „Толияти“ в Самарска област 

(ОЭЗ ППТ „Толияти“) 

 

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

през 2010 г. на територията на Самарска област със срок на действие 2060 г. 
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Дейността на СИЗ осигуряват: 

Д.И.Азаров, Губернатор на Самарска област; 

С.И.Андреев, Генерален директор на АО „ОЭЗ ППТ „Толияти“ 

 

 Показатели на дейността на резидентите: 

Количество резиденти – 24 (в това число 9 чуждестранни); 

Заявени инвестиции – 24,5 млрд руб. 

Осъществени инвестиции – 12 млрд руб. 

Количество създадени работни места – 4 592 

Получени данъчни и митнически приходи – 1,1 млрд руб. 

 

Инфраструктура:  

ВИД РЕСУРСИ РЕЗЕРВ НА СИЗ Стойност 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 36 мВт 3,81 руб. кВт/ч 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 3 912,85 м3/денонощие 5,28 руб./ м3 

КАНАЛИЗАЦИЯ 4 791,28 м3/денонощие 10,85 руб./ м3 

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 202,62 млн м3/год 5,18 руб/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% - след 10-та 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 вносни мита и ДДС 
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Информация за резидентите: 

 

Секторна структура на проектите на резидентите: 

 

 

Парцели и помещения под наем: 

ЗЕМЯ  

Обща площ, га 660 

Свободни площи, га 270,1 

Наем, руб/га/год 55 366 

Средна стойност на 

изкупуване/руб. за Га 

138 400 

 

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: 

445143, Самарская область,  

муниципальный район Ставропольский,  

сельское поселение Подстепки,  

территория ОЭЗ ППТ, Шоссе №2, участок №3, строение №4 

Т: +7 (8482) 555-163 

E-mail: investors@oeztlt.ru  

Официален сайт: www.oeztlt.ru  
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