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- ВНОСЪТ НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ В РУСИЯ ПРЕЗ 2018 Г .: ФУРАЖНИ
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ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА КУРГАНСКА ОБЛАСТ , РФ

XII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
АСПИРАНТИ В РУСИЯ
На 12.12.2018 г. в Посолството на
Република България в Москва се проведе XII
научно-практическа
конференция
на
българските
аспиранти
в
Русия
с
международно участие
„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА
НАУКА – 2018” на тема „140 години свободна
България и 110 години независима България –
история и поглед в бъдещето”.
Проектът се реализира под патронажа на г-н Атанас Кръстин – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Руската Федерация, чрез любезното съдействие на
Българския културен институт в Москва и сътрудничество с Центъра на промишлеността на
Република България в Москва и Съвета на младите политолози – Руска асоциация на
политическите науки.
Последно такава конференция е била проведена през 1989 година, но организаторите в
това време са били членове на «Съвета на българските аспиранти в СССР». Настоящата
конференция се явява като «духовен мост» межди двете славянски държави – Република
България и Руската Федерация.
На конференцията бяха поканени учени от България, Русия и други страни, които
представиха своите научни доклади по заявената тема от позицията на природните,
хуманитарните и техническите науки. Това позволи да се приложи синергетическият ефект в
хода на дискусията и да се види как проблемите на съвременното образование могат да се
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разгледат и решат посредством полипарадигмални проучвания.
Ако първата част на конференцията предимно беше посветена на теорията като такава, то
във втора част на конференцията стана плавен преход от теорията към практиката,
превръщайки се в "Интерактивна лаборатория". Интерактивната лаборатория обедини български
аспиранти, работещи в различни страни по света – Австрия, Белгия, България, Великобритания,
Германия, Канада и други. Аспирантите показаха своите иновационни изобретения и по този
начин демонстрираха как може да се обединят науката, технологиите и изкуството в единно
цяло. По този начин Посолството на Република България в Москва се превърна в "духовен
център" на научния междудисциплинарен обмен между учени по целия свят.
Трябва
да
отбележим,
че
интерактивната лаборатория се явява
забележителен факт при сравнение с XI-та
конференция, която се е провела преди 29
години, в епохата на социализма. Едва ли е
можело да си представим такъв формат на
организация на среща между сериозно
мислещи хора, както в нейната техническа
организация, така и в иновационните
модели, разработени от учените през 2018
година, представени на конференцията.
Няма как да не бъде отбелязан и
заключителния концерт, посветен на първия рожден ден на възродената организация "Съвет на
българските аспиранти в Русия" (СБАР), в който взеха участие български танцьори, музиканти и
певци. По време на концерта, в знак на благодарност за партньорството, бяха връчени Почетни
статуетки "СБАР".
По всичко изглежда, че традицията ще бъде продължена, изхождайки от обективните
факти. Всяка година количеството на българските аспиранти и студенти в Русия се увеличава и
се появява необходимост от обмен на резултатите от техните научни изследвания. Няма
съмнение, че следва да се продължи и строителството на "духовния мост" между
образователните, научните, техническите и културните достижения на съвременния
информационен свят на България и Русия.
Съвет на българските аспиранти в Русия СБАР)

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
СТОКООБМЕНЪТ МЕЖДУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ НА СТОКИ ОТ ГРУПАТА
„РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“
Октомври 2017 г. – Октомври 2018 г.
1. Обща информация:
Търговският оборот между Русия и България на стоки от групата „Растителни продукти“
за периода октомври 2017 г. - октомври 2018 г. е 4,4 мил. долара с общо тегло 8,42 хил.тона.
Основният оборот се пада на "Семена, зърно, лекарствени растения" (35%),
"Зеленчуци" (27%).
В структурата на стокообмена по страни (на стоки от групата „Растителни продукти“) на
първо място е Турция (11%), следвана от Египет (9%). България за Русия е партньор №120 с
дял от 0%.
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2. Общи резултати по месеци.
Стокообменът между Русия и България на стоки от групата „Растителни продукти“
за периода октомври 2017 г. – октомври 2018 г.,$

1 000 000,00

500 000,00

Показатели Експорт – Импорт, USD
ПЕРИОД
Октомври 2017
Ноември 2017
Декември 2017
Януари 2018
Февруари 2018
Март 2018
Април 2018
Май 2018
Юни 2018
Юли 2018
Август 2018
Септември 2018
Октомври 2018

ЕКСПОРТ
249
468
91
63
112
154
93
53
38
897
48
69
148

Общи резултати по месеци, млн. USD

ИМПОРТ

961,34
189,21
929,26
185,98
259,20
066,89
417,87
948,31
487,02
360,64
685,89
525,76
102,71

97
98
119
120
172
585
257
50
34
26
256
10
118

октомври 2018

Август 2018

юли 2018

юни 2018

Май 2018

април 2018

Март 2018

февруари 2018

януари 2018

декември 2017

импорт

септември 2018

експорт

ноември 2017

октомври 2017

0,00

ПЕРИОД

СУМА

Октомври 2017
Ноември 2017
Декември 2017
Януари 2018
Февруари 2018
Март 2018
Април 2018
Май 2018
Юни 2018
Юли 2018
Август 2018
Септември 2018
Октомври 2018

432,49
344,43
284,85
809,77
261,24
908,31
885,46
397,41
137,22
585,31
842,68
119,18
720,85

Общо:

$347 хил.
$567 хил.
$211 хил.
$184 хил.
$285 хил.
$740 хил.
$351 хил.
$104 хил.
$72,6 хил.
$924 хил.
$306 хил.
$79,6 хил.
$267 хил.
$4,4 мил.

3. Показатели по тегло.
Стокообменът между Русия и България на стоки от групата „Растителни продукти“ за периода
октомври 2017 г. – октомври 2018 г.,тон
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4 000,00
2 000,00
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Показатели Експорт – Импорт, USD
ПЕРИОД

ЕКСПОРТ

Октомври 2017
Ноември 2017
Декември 2017
Януари 2018
Февруари 2018
Март 2018
Април 2018
Май 2018
Юни 2018
Юли 2018
Август 2018
Септември 2018
Октомври 2018

ИМПОРТ

498,34
600,19
305,56
136,02
183,08
183,65
183,16
67,28
59,13
5 278,69
108,03
152,78
356,76

29,74
12,97
14,95
18,64
25,96
82,42
33,76
18,19
4,87
6,97
39,09
3,00
21,55

Общи резултати по месеци, млн. USD
ПЕРИОД

ТЕГЛО/ТОН

Октомври 2017
Ноември 2017
Декември 2017
Януари 2018
Февруари 2018
Март 2018
Април 2018
Май 2018
Юни 2018
Юли 2018
Август 2018
Септември 2018
Октомври 2018

528
613
321
155
209
266
217
85,5
64
5,29 хил.
147
156
378
8,42 хил.

Общо:

4. Структура на стокооборота.
ГРУПА СТОКИ

02 06 Живи дървета и растения
02 06 Зеленчуци
02 06 плодове и ядки
02 06 кафе, чай, подправки
02 06 зърнени храни
02 06 продукти от брашно и зърна
02 06 семена, зърно, лекарствени
растения
02 06 шеллак, смоли и други
екстракти
02 06 материали за ракита
ОБЩО:

ОКТОМВРИ
2017

ОКТОМВРИ
2018

--$211 хил.
--$53.8 хил.
$7,8 хил.
$4,53 хил.
$63,4 хил.

--$134 хил.
--$49,5 хил.
--$346
$76,6 хил.

$6,7 хил.

$6,66 хил.

--$347 хил.

--$267 хил.

ИЗМЕНЕНИЯ

---

∑
(октомври
2017октомври
2018)

8%
100%
92%
21%

--$1,2 мил.
--$340 хил.
$1 мил.
$92 хил.
$1.5 мил.

0%
26.9%
0%
7,7%
22,8%
2.1%
34,7%

1%

$257 хил.

5,8%

--$4,4 мил.

0%
100%

37%
---

---

5. Стокооборотът на Русия от групата „Растителни продукти“
октомври 2017 г. – октомври 2018 г. с други страни, $
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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СТРАНА
Турция
Египет
Китай
Еквадор
Иран
Виетнам
Бразилия
Азербайджан
Белорусия
Бангладеш
Парагвай
Индия
Саудитска Арабия
Израел
Мароко
--- --- ---

∑ (октомври 2017
-октомври 2018)
$2,71 млрд
$2,29 млрд
$1,57 млрд
$1,32 млрд
$915 млн.
$906 млн.
$761 млн.
$717 млн.
$681 млн.
$494 млн.
$476 млн.
$470 млн.
$456 млн.
$453 млн.
$451 млн.
--- --- ---

ДЯЛ

за периода

ДЯЛ
10,7%
9,1%
6,2%
5,2%
3,6%
3.6%
3%
2,8%
2,7%
2%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
---
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118
119
120
121
122
...

Хонконг
Мадагаскар
България
Сомалия
Канада
--- --- --По всички страни:

$4,6 млн.
$4,6 млн.
$4,4 млн.
$4,1 млн.
$4 млн.
--- --- --$25,2 млрд

0%
0%
0%
0%
0%
--100%
http://ru-stat.com/

Маркетингови проучвания на руския пазар
ВНОСЪТ НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ В РУСИЯ ПРЕЗ
2018 Г .: ФУРАЖНИ АЦИДИФАЕРИ, АДСОРБЕНТИ
НА МИКОТОКСИНИ, ЕНЗИМИ

Около една пета от общия внос на фуражни
добавки в Русия през януари - ноември 2018 г. е пада
на
фуражните
ацидифаери
за
храна
на
селскостопански животни. В сравнение с 11 месеца
на 2017 г. вносът на този вид продукт е намалял с
20% до 12.3 хил. тона.
Руските потребители в този сегмент предпочитат продукти на европейските
производители. Около 55% от общия обем на вноса е от нидерландските предприятия. В същото
време в сравнение с януари - ноември 2017 г. руските компании са намалили покупките си от
Холандия с 12,8%.
Водещи страни - производители и вносители на фуражни ацидифаери за селскостопански
животни в Русия през януари - ноември 2018 г.,% (в натурално изражение).

Франция 1,2%

Словения 1,6%

Други 4,8%

Великобритания
3,4%
Испания 4,7%

Белгия 14,4%
Нидерландия
54,5%
Германия
15,3%

Източник: ID Marketing
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Водещите производители на фуражни ацидифаери, внасящи в Русия през януари ноември 2018 г., са представени от Daavision, Basf и Selko. Делът им в общия обем е 45%.
Водещ вносител на фуражни ацидифаери в Русия е компанията ООО «Мустанг технологии
кормления» - с дял 30,5% през първите 11 месеца на 2018 година. През второто тримесечие на
2019 г. компанията планира да открие завод за производство на фураж за селскостопански
животни в гр. Ступино, който по всяка вероятност ще позволи да се увеличи обемът на
покупките на фуражни добавки от чужбина в бъдеще.
Делът на адсорбенти на микотоксини при вноса на фуражни добавки за селскостопански
животни през първите 11 месеца на 2018 г. е около 17%. В сравнение с януари - ноември 2017
г. обемът на доставките в този сегмент в Русия е намалял с 2,8% до 10,4 хил. тона.
Значителен дял при вноса имат и бразилските предприятия. През януари - ноември 2018 г.
руските компании са увеличили обемите на внос на адсорбенти произведени в Австрия - с 75%
спрямо януари - ноември 2017 г., в Германия - 4.2 пъти, а в Испания - 2 пъти.
Водещи страни - производители при вноса на адсорбенти за микотоксини за фуража за
селскостопански животни в Русия през януари - ноември 2018 г.,% (в натурално изражение).

Испания 5,0%
Други
7,7%

Бразилия
6,7%

Австрия
22,4%

Белгия 7,4%
Нидерландия
14,5%

Великобрита
ния 19,6%

Германия
16,6%

Източник: ID Marketing

Според резултатите от 11 месеца на 2018 г., около половината от общия внос на
адсорбенти за микотоксини в Русия са продукти на Biomi, Alltech и Daavision. В сравнение с
януари - ноември 2017 г. руските компании са увеличили обема на доставките на адсорбенти за
микотоксини за фуражни добавки, произведени от Biomin с 72,8%, докато доставките от Alltech
адсорбенти са намалели с 37,6%.
Водещата тройка вносители през януари - ноември 2018 г. са ООО «Оллтек», ООО
«Биомин» и ООО «Мустанг Технологии Кормления». Общо тези три компании представляват
около 45% от общия обем.
Делът на вноса на фуражни добавки в сегмента на ензимните добавки през първите 11
месеца на 2018 г. е 9%. В сравнение със същия период на 2017 година, обемът на доставките в
Русия е намалял с 2.5% до 5.5 хил. тона.
Водещата тройка страни-производители са САЩ, България и Финландия. Общият дял на
тези страни в общия обем за януари - ноември 2018 г. е 60%. В сравнение с 11 месеца на 2017
г., руските компании са увеличили обема на доставките на продукти от САЩ с 37,9%, България с 12,6% и Финландия - с 16%.
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Водещи страни - производители при вноса на ензимни фуражни добавки за селскостопански
животни в Русия през януари - ноември 2018 г.,% (в натурално изражение)

Китай 6,3%

Австралия 6,7%

Други
11,4%
САЩ 23,5%

България 18,9%

Дания 7,4%

Германия 8,2%

Финландия
17,6%

Източник: ID Marketing

Около 41% от общия обем на вноса на ензимни добавки в Русия през януари-ноември
2018 г. са произведени от три компании, Biovet, Finnfeeds и Novozymes.
Най-големите вносители са ЗАО «Даниско», ООО ТД «ВИК» и ООО «ДСМ Нутришнл
Продуктс Рус», осигуряващи общо 30.5% от общия обем. Според резултатите от 11 месеца на
2018 г. се наблюдава увеличение на доставките към ЗАО “Даниско” - с 13,6% в сравнение със
същия период на 2017 година и към ООО ТД „ВИК“ - с 20,8%.
http://www.id-marketing.ru/

Икономическа справка за Курганска
област, РФ
Територия:
Губернатор:
Федерален окръг:
Административен център:
Часови пояс:
website:
Население:
Разстояние до Москва

www.cprb.ru

71 488 км2
Алексей Кокорин
Уралски федерален
окръг
Курган
UTC+6/MSK+2
http://kurganobl.ru/
845 537 души
1732 км.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ






2 областни градски окръга;
24 муниципални района;
9 града:
 2 града с областно подчинение (Курган и
Шадринск);
 7 града с районно подчинение;
6 селища от градски тип.

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА
РАЙОНА:
Минерални ресурси:
Волфрам, молибден, уран, желязна руда, торф, глина.
Горите заемат около 1475 хил. хектара, което представлява 21% от територията на
областта.
Сред покритата с гори горска почва доминират брезови гори (60%), над 30% са борови
гори, около 10% - треви и тополови горички.
Водни ресурси:
подземни находища на питейна вода;
подземни находища на минерална вода;
Реки - добре развита речна мрежа, около 400 реки, като най-големи са: Тобол и Уй, Исеть
и Теча;
 Езера – 2,9 хил., като най-големи са: Идгильды, Медвежье, Черное, Окуневское и Манясс;













ПРОМИШЛЕНОСТ НА КУРГАНСКА ОБЛАСТ
Автомобилна промишленост;
Военно промишлен комплекс;
Машиностроене и оборудване;
Електроенергетика;
Лека промишленост;
Горска промишленост;
Дървообработваща и целулозно-хартиена промишленост;
Хранително-вкусова промишленост;

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА КУРГАНСКА ОБЛАСТ
Животновъдството е специализирано в областта на скотовъдството: отглеждат се едър
рогат добитък, свине, овце, кози, коне, пилета, пчели, зверовъдство, лов и риболов.
Растениевъдство: пшеница, ръж, ечемик, овес, грах, картофи, зеленчуци и плодове.
ТРАНСПОРТ
Включва: железопътен, автомобилен, въздушен, газопроводи и нефтопроводи.






ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Брутен регионален продукт - ₽ 165 150,30 млрд., ₽ 187 361,20 хиляди на човек;
Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 32,79 млрд., ₽ 37 537 на човек;
Дял на печелившите предприятия – 58%;
Преки чуждестранни инвестиции - $4,5 млн., $5,20 на човек;
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 Ниво на безработица – 7%;
 Средна месечна работна заплата - ₽ 21 172;
 Жизнен минимум - ₽ 7 605.
Инвестиционни проекти на територията на Курганска област:
Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: http://www.bestinvest.top/
Инвестиционна привлекателност на Курганска област:
Изгодно географско положение – между Европа и Азия;
Развита транспортна инфраструктура;
Инвестиционни площадки;
Устойчива социална и икономическа политика;
Специални регионални програми за подпомагане на бизнеса;
Ефективно работещи районни институции за развитие;
Индивидуален подход към инвеститора;
 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка.








Приоритетни направления за инвестиции в Курганска област:

ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПРОДУКЦИЯ

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА
ПРОМИШЛЕНОСТ

ГОРСКА, ДЪРВООБРАБОТВАЩА И
ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА
ПРОМИШЛЕНОСТ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ
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