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МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

  ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ КОНОП, 

ЩЕ БЪДЕ ВКЛЮЧЕНО В ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РУСКАТА 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА; 

  

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ТОВАРООБОРОТЪТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ НА СТОКИ ОТ ГРУПАТА 

„ВСИЧКИ СТОКИ“ - ноември 2019 - май 2020 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА: 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „АЛАБУГА“, РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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 ТОВАРООБОРОТЪТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ НА СТОКИ ОТ ГРУПАТА 

„ВСИЧКИ СТОКИ“ -  

ноември 2019 - май 2020 г. 

 

1. Обща информация: 

Товарооборотът между България и Русия на стоки от групата „Всички стоки“ за периода 

ноември 2019 г. - май 2020 г. е 1,64 млрд. долара. 

Основният товарооборот се пада на "Минерални продукти” (48%), “Метали и 

изделия от тях" (13%). 

В структурата на товарооборота по страни на първо място е Китай (18%), следван от 

Германия (8%). България за Русия е партньор №41 с дял от 0,5%. 

 

2. Общи резултати по месеци. 

Товарооборотът между Русия от България на стоки от групата „Всички стоки“ 

за периода ноември 2019 г. – май 2020 г., млн.$  
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Общи резултати по месеци, USD 

ПЕРИОД СУМА 

ноември 2019 282 млн. 

декември 2019 283 млн. 

януари 2020 189 млн. 

февруари 2020 245 млн. 

март 2020 404 млн. 

април 2020 108 млн. 

май 2020 126 млн. 

Общо: 1,64 млрд. 

 

 

3. Структура на товарооборота. 

ГРУПА СТОКИ 
НОЕМВРИ 

2019 
МАЙ 2020 ИЗМЕНЕНИЯ 

∑ (ноември 
2019-май 

2020) 
ДЯЛ 

01: Продукти от животински 
произход 

--- $550 тыс. --- $4.3 млн 0.3% 

02: Продукти от растителен произход $7,9 млн. $4,7 млн.     41% $76,4 млн. 4.7% 

03: Мазнини и масла $5,72 хил. $2,1 хил.     63% $62,7 хил. 0% 

04: Храни, напитки и тютюневи 
изделия 

$4.1 млн. $3,0 млн. 
    28% 

$27.5 млн. 1.7% 

05: Минерални продукти $170 млн. $29,7 млн.     83% $784 млн. 47,9% 

06: Продукция от химическата 
промишленост 

$32,0 млн. $43,1 млн. 
    34% 

$150 млн. 9,2% 

07: Пластмаси, каучук и гума $3,3 млн. $3,2 млн.     3% $22,9 млн. 1,4% 

08: Изделия от кожа и козина $303 хил. $29,1 хил.     90% $1.7 млн. 0.1% 

09: Дървесина и изделия от нея $894,0 хил. $627 хил.     30% $5,0 млн. 0,3% 

10: Книги, хартия, картон $969 хил. $768 хил.     21% $6,0 млн. 0.4% 

11: Текстил $4,2 млн. $1.2 млн.     71% $26.1 млн. 1,6% 

12: Обувки, шапки, чадъри и др. $1,2 млн. $31,3 хил.     97% $2,3 млн. 0,1% 

13: Изделия от камък, керамика и 
стъкло 

$1,4 млн. $789 хил. 
    44% 

$8,7 млн. 0.5% 

14: Драгоценности $15,6 хил. $5,08 хил.     67% $62,7 хил. 0% 

15: Метали и изделия от тях $34,6 млн. $6,8 млн.     80% $209 млн. 12.8% 

16: Машини, оборудване и апаратура $16,4 млн. $12,9 млн.     21% $183 млн. 11.2% 

17: Транспорт $474 хил. $12,5 млн.     1571% $34,2 млн. 2.1% 

18: Инструменти и апарати, 
часовници 

$1,5 млн. $813 хил.     46% $7.4 млн. 0.5% 

19: Оръжие и боеприпаси --- --- --- --- 0 

20: Различни промишлени стоки $1,2 млн. $3,7 млн.     222% $12,6 млн. 0.8% 

21: Произведения на изкуството и 
антиквариат 

--- --- --- $56,8 хил. 0% 

22: Скрит раздел $397 хил. $1,5 млн.      277% $75,3 млн. 4,6 

ОБЩО: $282 млн. $126 млн.  $1,64 
млрд. 

 

 

 

4. Товарооборотът на Русия на стоки от групата „Всички стоки“ с други страни: 

№ СТРАНА 
∑ (ноември 2019 

-май 2020) 
ДЯЛ 

1 Китай   $59,7 млрд. 17,7% 

2 Германия $25,3 млрд. 7,5% 

3 Нидерландия $20,1 млрд. 5,9% 
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4 Белорусия $15,1 млрд. 4,5% 

5 САЩ $15,0 млрд. 4,5% 

6 Турция $12,6 млрд. 3,7% 

7 Италия $12,4 млрд. 3,7% 

8 Англия $12,3 млрд. 3,6% 

9 Южна Корея $11,0 млрд. 3,3% 

10 Япония $10,0 млрд. 3,0% 

11 Казахстан $9,83 млрд. 2,9% 

12 Франция $8,76 млрд. 2,6% 

13 Полша $8,76 млрд. 2,6% 

14 Финландия $6,46 млрд. 1,9% 

15 Индия $6,35 млрд. 1,9% 

 ---  ---  --- --- --- --- --- 

39 ОАЕ $1,72 млрд. 0,5% 

40 Естония $1,68 млрд. 0,5% 

41 България $1,64 млрд. 0,5% 

42 Малайзия $1,53 млрд. 0,5% 

43 Сърбия $1,5 млрд. 0,4% 

... ---  ---  --- --- --- --- --- 

 По всички страни: $338,1 млрд. 100% 

 

 

5. Товарооборотът на Русия и България на стоки от групата „Всички стоки“ по 

региони на РФ: 

 

№ РЕГИОНИ 

∑ (ноември 

2019 

-май 2020) 

ДЯЛ 

1 Москва  $824 млн. 50,3% 

2 Татарстан $164,0 млн. 10,0% 

3 Волгоградска област $125,0 млн. 7,6% 

4 Новосибирска област $72,4 млн. 4,4% 

5 Самарска област $63,0 млн. 3,9% 

6 Санкт Петербург $45,4 млн. 2.8% 

7 Московска област $44,4 млн. 2,7% 

8 Ростовска област $44,0 млн. 2,7% 

9 Тюменска област $30,1 млн. 1,8% 

10 Липецка област $27,9 млн. 1,7% 

11 Красноярски край $18,5 млн. 1,1% 

12 Краснодарски край $16,5 млн. 1,0% 

13 Смоленска област $14,9 млн. 0,9% 

14 Кемеровска област $12,9 млн. 0,8% 

15 Иркутска област $12,5 млн. 0,8% 

16 Владимирска област $11,7 млн. 0,7% 

17 Башкирия $11,0 млн. 0,7% 

18 Челябинска област $10,1 млн. 0,6% 

19 Нижегородска област $8,6 млн. 0,5% 

20 Тулска област $6,8 млн. 0,4% 

-- ---  --- --- 

 По всички региони: $1,64 млрд. 100% 

 
http://ru-stat.com/ 

 

 

http://ru-stat.com/
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ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА 

ТЕХНИЧЕСКИ КОНОП, ЩЕ БЪДЕ ВКЛЮЧЕНО В ТОП-10 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 

През последните години, почти забравеният отрасъл за 

производство на технически коноп в РФ, отново предизвиква 

интерес на инвеститорите. Ще се върне ли отрасъла към 

мащабите на времето на СССР и как може да се печелят пари 

на нов за страната пазар? 

Допреди десет години бизнесът в областта на отглеждането и преработката на коноп в 

Руската федерация беше свързан изключително с престъпността. Въпреки богатата история на 

отглеждане на канабис в СССР, където тази култура е била стратегически важна суровина, 

използвана навсякъде във всички сфери на производството, от текстилната промишленост и 

лаково-бояджийските материали до съставните елементи на космическите кораби, повече от 40 

години пълна забрана за отглеждане (от 1963 до 2007 г.) са унищожили до основа 

процъфтяващата, ориентирана към износ индустрия. С оглед на това, приетият през 2007 г. 

федерален закон за легализиране на отглеждането на 28 местни сортове индустриален коноп с 

ниво на съдържание на психотропни вещества под 1%, не доведе до инвестиционен и 

индустриален бум. В допълнение към неоснователната репутация на културата, значителни 

бариери за развитието на пазара бяха: 

 отсъствието в Руската федерация на производство на специализирани комбайни за 

технически коноп и оборудване за първичната му обработка, на фона на високата цена на 

чуждестранните продукти (от 70-80 милиона рубли за един комбайн); 

 отсъствието на държавни програми за съфинансиране за закупуването на машини и 

оборудване в чужди държави; 

 отсъствието на специалисти в страната, както в областта на отглеждането на 

сортове технически коноп, така и в областта на първичната му преработка; 

 отсъствието на установени пазари за продажби в страната: по това време 

преработените продукти от технически коноп не са били използвани никъде и не са били 

познати на потенциалните потребители - производители на въжета и въжени изделия, текстил, 

строителни материали и дори хранителни продукти; 

 високото ниво на конкуренция на чуждите пазари от Франция, Китай и други 

страни, където отглеждането на канабис като индустрия вече е било добре развито. 

По този начин, въпреки многобройните предимства на техническия коноп и изключително 

широкият спектър от потенциални области за приложения, бизнес направлението отдавна не е 

привличало вниманието на инвеститорите. 

Първият сериозен проект в тази област се появява пет години по-късно, през 2012 г. в 

Република Мордовия - мордовското предприятие „Мордовские пенькозаводы“. Днес компанията е 

специализирана в обработка (размерът на засетите площи с коноп е около 1000 хектара), в 

производството на продукти от първичната обработка на културата - влакна и семена, продукти 

от дълбоката обработка -  строителна изолация. Основните потребители на продуктите на 

"Мордовские пенкозаводы" са фабрики за въжета и канапи, производители на технически 

тъкани, топлоизолационни материали и мебели. 

В периода 2015-2019 г. на пазара се появяват редица интересни проекти. 

Така, през 2015 г. започва своята дейност група компании „Коноплекс“. Към 2020 г. 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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компанията засява около 3400 хектара коноп в района на Пензенска област и се специализира в 

производството на хранителни продукти: студено пресовано конопено масло, семена и 

сладкиши, както и реализацията на семена за посев и продукти от първичната обработка на 

коноп. 

През 2018 г. на пазара навлиза компанията "Нижегородские волокна конопли", която през 

първата година засява 1500 хектара в региона. Ключовият пазар за продажби на предприятието 

днес е текстилната промишленост, като основният клиент през 2018-2019 г. е Министерството на 

отбраната на Китай, насочено към замяна на памучното и вълнено облекло за военнослужещите 

с по-функционално конопено. Освен това  "Нижегородские волокна конопли" се фокусира върху 

производството на нетъкан текстил - геотекстил и брезенти. 

Сред фирмите, специализирани в отглеждането на коноп е и Агрофирма „Южна” в Курска 

област. Компанията е лидер на руския пазар за семена за сеитба на технически коноп, освен 

това продава продукти от първичната обработка на културата и годни за консумация семена. 

Големи фирми, участници на пазара за производство на продукти на основата на 

технически коноп са: ПК „Конопель“ (област Нижни Новгород), специализирана в преработката 

на семена от 2015 г. и производството на студено пресовано масло, семена годни за консумация, 

протеини, шоколад и паста - урбеч, както и ООО „Медал“ (Челябинска област) - производство на 

конопено масло. 

Повишеният интерес към отглеждането на канабис в страната доведе до увеличаване на 

общата обработваема площ за отглеждане на тази култура. Така в края на 2019 г. площта 

възлиза на 10,2 хиляди хектара, което е с 34% повече в сравнение с 2018 година. 

Търсенето на продукти от преработката на коноп също показа стабилна положителна 

тенденция: обемът на пазара на коноп през 2019 г. възлиза на 2,2 хиляди тона в реално 

изражение, което е почти три пъти по-високо от нивото от 2017 г. Потреблението на семена през 

2019 г. се оценява на 4,5 хиляди тона, което е със 73,1% по-високо от 2018 г. и 4 пъти по-

високо от нивото от 2017 г. 

Освен това, според аналитическата компания „Смарт Консалт“, през 2019 г. обемът на 

производството на конопено масло възлиза на около 20 тона, което е увеличение от почти 5 

пъти в сравнение с 2017 г. 

Експертите определят текстилната промишленост като перспективна област за 

използването на конопени влакна в Русия, включително за производството на униформи за 

служителите от различни ведомства (Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните 

работи, Руските железници), автомобилната промишленост, където продуктите се използват за 

производството на корпусни детайли, пълнители на седалки и други елементи. Трябва да се 

отбележи, че за задоволяване на нуждите от шиене на дрехи за служители на ведомства е 

необходима посевна площ от 77 хиляди хектара. 

Също така, този продукт може да намери широко приложение в целулозно-хартиената 

промишленост, в производството на строителни материали и биокомпозити. Избелените влакна 

могат да се използват като медицински памук с повишена хигроскопичност. 

Според „Смарт Консалт“, обемът на производството на конопени влакна до края на 2025 г. 

може да достигне около 4,9 хиляди тона, като средногодишният темп на растеж ще бъде 14,2%. 

Като инвестиционно привлекателни  области за използването на конопените семена са 

производството на макаронени изделия, зърнени храни, брашно, топинги за салати и ястия. 

Също така, този продукт потенциално може да се използва във фармацевтиката и в 

производството на хранителни добавки, но използването в тези направления в Руската 

федерация до момента са под забрана. 

Според „Смарт Консалт“ в средносрочен план обемът на производството на конопено семе 

до края на 2025 г. може да достигне 7,6 хиляди тона, CAGR в този случай ще бъде 9,1%. 

Голям потенциал също имат експортните доставки на конопени влакна и семена, по-

специално за Китай и САЩ, които използват тези продукти както в текстилната промишленост, 

така и като суровини за производството на масло и протеини, които впоследствие се използват 
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за производството на хранителни добавки и здравословни храни. Друга най-обещаваща 

дестинация за износ е Австралия, която през 2017 г. легализира продажбата на посевни семена 

от чужд произход. 

Трябва да се отбележи, че според оценките на участниците на руския и световния пазар 

на технически коноп, производството на дълбоко преработени продукти е много по-

незначителен бизнес в сравнение с отглеждането и първичната преработка. При това 

инвестиционните обеми са несравними: стартирането на АПК, специализиран в отглеждане и 

първична преработка, ще изисква поне 300 милиона рубли, докато производството на масло 

може да бъде организирано с бюджет от само 200- 500 хиляди рубли, строителни материали от 3 

до 30 милиона рубли, прежда и текстил от 35 милиона рубли, медицински памук от 50 милиона 

рубли. 

Въз основа на опита от разработването на подобни пазари в Източна Европа, както и на 

оценки на експерти в бранша, може да се предположи, че конопената индустрия ще навлезе в 

ТОП-10 инвестиционни области в Русия през 2021 година. 

https://marketing.rbc.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

 от промишлено-производствен тип „Алабуга“ в Елабужски район на Република 

Татарстан („ОЭЗ ППТ „Алабуга“) 

 

Специална икономическа зона от 

промишлено-производствен тип „Алабуга“ е 

създадена през 2005 г. на територията на 

Република Татарстан  със срок на действие 

2055 г. 

 

Дейността на СИЗ осигуряват: 

Р.Н.Минниханов, Президент на Република 

Татарстан; 

Т.Н.Шагивалеев, Генерален директор на АО 

„ОЭЗ ППТ „Алабуга“ 

 

 

Приоритетни направления за развитие: 

 Автомобилостроене; 

 Автокомпоненти; 

 Приборостроене; 

 Нефтохимия; 

 Композитни и строителни материали; 

 Строителни материали; 

 Стоки за масово потребление; 

 

Инфраструктура:  

ВИД РЕСУРСИ РЕЗЕРВ В СИЗ  СТОЙНОСТ  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 97,3 мВт - 

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

 СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „АЛАБУГА“, РФ 

https://marketing.rbc.ru/
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ВОДОСНАБДЯВАНЕ 6 885,7 м3/ден 30,72 руб./м3 

КАНАЛИЗАЦИЯ 8 307,6 м3/ден 55,58 руб./м3 

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 212,4 Гкал/час 1 774,98 руб./Гкал 

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 220,2 млн. м3/година - 

 

 

Данъчни и митнически облекчения за инвеститорите: 

ДАНЪК В РУСИЯ В СИЗ 

ПЕЧАЛБА 20% 

2% първите 5 години от момента на получаване 

на печалба; 

7% - от 6-та до 10-та година; 

15,5% - след това до 2055 г.; 

ИМУЩЕСТВО 2,2% 
0% в течение на 10 год. от момента на 

регистрация на собствеността. 

ЗЕМЯ 1,5% 
0% в течение на 10 години от момента на 

регистрация на собствеността. 

ТРАНСПОРТ 
1-200 

руб/к.с. 

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

регистрация на ТС. 

РЕЖИМ НА СИЗ: освобождаване от заплащане на вносни мита, акцизи и ДДС; 

 

Парцели и помещения под наем: 

ЗЕМЯ ПЛОЩ, ha 

Обща площ 3 903,5 

Свободни площи 1 274 

Средна стойност на изкупуване 

руб./ ha 

119 000 

 

 

Минимални капиталови вложения: 

Изисквания за минимални капиталови вложения към резидентите на СИЗ: 

 Капиталови вложения – 120 млн руб.; 

 Капиталови вложения в течение на 3 години от деня на сключване на договора за 

дейност – 40 млн руб. 

 

Контактни данни: 

Адрес: 423602, Республика Татарстан, 

Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, 

промышленная площадка «Алабуга», ул. Ш-2, 4/1 

 

Т: +7 (85557) 5–90–01 

Ф: +7 (85557) 5–90–04 

Официальный сайт: www.alabuga.ru  

http://www.alabuga.ru/

