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ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНИТЕ НА РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ - ЦЕНТЪРЪТ 

НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА ОРГАНИЗИРА БИЗНЕС 

ФОРУМ „ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС В СТАВРОПОЛСКИЯ КРАЙ. БЪЛГАРИЯ – МОСТ В 

ЕС“. 

 
На  31.01.2022 г. Центъра на промишлеността на Република България в Москва, съвместно 

с ТПП на Ставрополски край проведе онлайн бизнес форум „Ден на българския бизнес в 

Ставрополски край. България – мост в ЕС“.  

Бизнес форума е част от плана и програмите на ЦПРБ в Москва за търговско-

икономическо сътрудничество на Република България с регионите на Руска федерация.  

Директорът на Центъра на промишлеността на Република България в Москва г-н Георги 

Радулов, откри мероприятието с приветствено слово, като запозна участниците с функциите и 

важността на Центъра за развитието на двустранните търговско-икономически връзки.   

Приветствени думи към участниците поднесе и президентът на ТПП на Ставрополски край 

г-н Борис Андреевич Оболонец, който изтъкна, че стокообмена между Ставрополски край и 

Република България независимо от усложнената епидемиологична обстановка се развива 

успешно. Партньорите от ТПП на Ставрополски край предоставиха възможност на българските 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

СТЪКЛАРСКАТА ИНДУСТРИЯ НА РУСИЯ;  

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

 ТОВАРООБОРОТЪТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ НА СТОКИ ОТ 

ГРУПАТА „ВСИЧКИ СТОКИ“ - ноември 2020 - май 2021 г.; 

 РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СНЕМАНЕ НА 

БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ И МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ЧУЖДИ 

ГРАЖДАНИ, ПРЕБИВАВАЩИ НАД 90 ДНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА; 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА: 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА "КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА“ 
РФ; 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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фирми да презентират своята дейност пред членове на палатата и намерят нови клиенти  в Руска 

федерация. 

Г-н Димитър Георгиев и г-н Красен Караманов направиха презентации на дейността на 

ЦПРБ в Москва, икономическия потенциал и инвестиционния климат на Република България по 

програмата за привличане на чужди инвестиции. 

Председателят на Сдружението на малкия и среден бизнес в България, г-жа Елеонора 

Негулова представи био-екологична технология за производството на натурални сокове без 

химически консерванти. Към технологията и оборудването бе проявен интерес от 

представителите на Ставрополски край и Агенцията по технологично развитие за внедряването й 

на територията на Руска федерация. 

Ръководителят на „Българската мениджмънт  асоциация“ г-н Пламен Мавров изнесе 

обучителна лекция по програма „Конкурентоспособност на българските предприятия“ в 

направление привличане на инвеститори в България. Разгледани бяха  възможностите за 

грантово финансиране и ниско лихвено кредитиране по закупуване на производствено 

оборудване на български производствени фирми  с чуждо участие.  

Заявка за участие в мероприятието дадоха следните български фирми:  

- «Балканфудс 95» ЕООД - производство и разпространение на традиционни 

български хранителни стоки и продукти на руския пазар, сокове, безалкохолни напитки, 

козметика с търговска марка „Мир Болгарии“. 

-  „Силома“ АД България с представителство в Русия ООО „Станкомаштех“, 

производство и продажба на метало- и дървообработващи машини. 

- „Гарден лайн“ ЕООД - продажба на недвижими имоти – жилищни, промишлени и 

със селскостопанско предназначение.  

- „Милена 1454“ ООД - спедиторски и логистични услуги. 

- „Българска мениджмънт асоциация“, управление на инвестиционни проекти с 

финансиране по европейски програми.  

- „Нева тайл“ ООД - търговия със токи суровини с произход Руска федерация.  

- „Балосса“ ООД - производство на женски и юношеско облекло. 

- „Ноблекс Schindheim“ ЕООД - международна юридическа компания по обслужване 

на бизнеса, сертификати, лицензии, патенти.  

-  „Пчела“ ООД - съдействие и документално обслужване на физически  и 

юридически лица по въпросите на миграцията в България и Русия, регистрации в ТПП.  

-  „Нике груп“ АД -  производство на био-еко безалкохолни напитки и натурални 

сокове. 

От руска страна участие взеха компаниите:  

ООО "МТЦ Медалана" - физиотерапевтично оборудване и хранителни добавки. 

ООО „Търговска компания Елика бейби“,  ИП Кундина Т.А. - производство на детски и 

спортни дрехи. 

ООО "БЭКВУД" - производство физиотерапевтични аксесоари - дървени масажьори. 

ООО „СТАВРГРАД“  - търговия на едро с хранителни стоки и селскостопанска продукция. 

ИП Вяткин И.С. - производител на аксесоари за луксозно дамско бельо. 

В хода на мероприятието българските и руските фирми представиха дейността и целите си 

за развитие, чрез търсене на задгранични партньори и инвеститори.  

От страна на ЦПРБ в Москва бяха посочени добри практики при търговския обмен между 

Русия, България и ЕС. Между фирмите се обсъдиха конкретни  възможности за партньорство. 

По предложение г-н Георги Радулов бе постигната договореност за разширяване кръга на 

участници в следващите общи мероприятия с организатор Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва, чрез включване на представители на Областните администрации 

и бизнеса на побратимените региони Област Пазарджик и Ставрополския край. Планира се 

осъществяване на бизнес-мисии на реципрочна основа в Република България и Ставрополския 

край на Руска федерация след прекратяване на ограничителните мерки породени от пандемията 
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Ковид 19. 

Проведеният бизнес форум „Ден на българския бизнес в Ставрополския край. България – 

мост в ЕС“  способства за подобряване на конкурентната среда на българските фирми при 

реализация на техните проекти, както за  разширяване обхвата на търговското сътрудничество с  

руски предприятия на европейския и руски пазар. 

 

 

КОЛЕДНО ПРАЗНЕНСТВО,  

СЪВМЕСТНО С НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА 

ХРАМА СВ. КИПРИАН КИЕВСКИ И 

МОСКОВСКИ В ЦПРБ 

На 16.01.2022 г. в концертната зала 

на Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва се проведе 

Коледно празненство съвместно с 

настоятелството на Храма св. Киприан 

Киевски и Московски в Москва. 

С приветствено слово към гостите 

се обърна настоятелят на храма отец 

Александър Иванченко. Той поздрави 

всички за празника Рождество Христово и 

специално отбеляза, че този празник е семеен празник, празник на добротата и любовта, когато 

цялото семейство се събира да украси коледната елха и на децата се раздават подаръци. 

Благодари на ръководството на Центъра на промишлеността за възможността децата от 

неделното училище към Храма св. Киприан Киевски и Московски и от българско училище „Васил 

Левски“ към ЦПРБ да отбележат съвместно този светъл празник. 

Директорът на Центъра на промишлеността г-н Радулов поздрави децата, като им пожела 

незабравима Коледа. „Бъдете нашият лъч светлина и надежда, радвайте ни с усмивките си и 

продължавайте да правите света по-красив от всякога“. 

На празненството, децата от младшата и старша група на сборния хор на неделното 

училище, изпяха уставните песнопения на Рождество Христово, стари обредни песни и 

коледарски песни от различни страни, четоха стихове. 

Колективът „Български 

камбанки”, с ръководител Мария 

Жекова, от българско училище „Васил 

Левски” на Центъра на промишлеността 

на България в Москва при Посолството 

на България в Руската федерация, 

поздрави участниците с български 

народни песни. 

Тържеството продължи с кръшни 

български хора на децата от танцовия 

състав на училището „Български 

слънца“ с ръководител г-жа Светлана 

Фурсенко. 

Заедно децата посрещнаха най-чаканите и желани гости – Дядо Коледа и Снежанка, 

които проведоха много увлекателни игри и състезания. 

В края на тържеството всички получиха подаръци, лично връчени от белобрадия старец. 
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РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

СНЕМАНЕ НА БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ И 

МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ЧУЖДИ 

ГРАЖДАНИ, ПРЕБИВАВАЩИ НАД 90 ДНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 

 

Чуждестранните граждани, пристигащи в Руската 

федерация с цел работа или с престой над 90 дни, ще 

подлежат на задължителна държавна дактилоскопична 

регистрация, фотографиране и медицинско 

освидетелстване, считано от 29 декември 2021 г. 

За да пребивават законно на територията на Руската федерация, гражданите са длъжни 

да бъдат снабдени със следните документи: 

- Документ, потвърждаващ извършена задължителна държавна дактилоскопична 

регистрация и фотографиране. Същият се издава от териториалните подразделения на МВР на 

РФ и представлява ламинирана карта със снимка на лицето. Извършва се еднократно и 

безплатно, независимо от броя на влизания и излизания от страната. Допълнителна информация 

може да бъде намерена на сайта на МВР на РФ https://мвд.рф или на държавното предприятие 

«Паспортно-визово обслужване» https://pvsmvd.ru; 

- Документ за извършено медицинско освидетелстване, който се издава от упълномощени 

медицински учреждения (списъкът ще бъде публикуван към момента на влизане в сила на 

нормативния акт) и включва изследване за следи от наркотични, психотропни или опасни 

психоактивни вещества, инфекциозни заболявания, представляващи опасност за околните и HIV. 

Заповедта на МЗ на РФ може да бъде намерена на https://cdnimg.rg.ru/  

   

Срокове за извършване на регистрацията: 

- Чужденците, пристигащи в Руската федерация с цел работа са длъжни да приключат 

процедурата не по-късно от 30 календарни дни след датата на пристигане; 

- Чужденците, пристигащи в Руската федерация с друга цел, но пребиваващи повече от 

90 денонощия, считано от датата на влизане в страната – в течение на 90 календарни дни от 

датата на влизане. 

 

За чужденци, които са влезли преди 29.12.2021 г. и пребивават на територията на 

Руската федерация, се предвижда необходимостта от регистрация да възниква при следващото 

влизане в страната. Въпреки това местните власти препоръчват предварителна регистрация 

преди поредното влизане. Създадена е организация за предварително записване за регистрация 

в териториалните подразделения на МВР на РФ по телефона или по електронен път, но ще се 

извършва и прием без предварително записване. 

На държавната регистрация не подлежат български граждани, които към момента на 

пристигане: 

- не са навършили 6 години; 

- са служители на международни организации – ръководители и членове на 

административно-техническия персонал; 

- са лица, притежаващи дипломатически или служебни паспорти, както и членовете на 

техните семейства (на реципрочен принцип). 

 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

https://cdnimg.rg.ru/
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ТОВАРООБОРОТЪТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ НА СТОКИ ОТ ГРУПАТА 

„ВСИЧКИ СТОКИ“ -  

ноември 2020 - май 2021 г. 

 

1. Обща информация: 

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

ноември 2020 г. - май 2021 г. е 1,57 млрд. долара. 

Основният товарооборот се пада на "Минерални продукти” (39%), “Скрит раздел" 

(24%). 

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

Германия (8%). България за Русия е партньор №44 с дял от 0,4%. 

 

2. Общи резултати по месеци. 

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

за периода ноември 2020 г. – май 2021 г., млн.$  

 

 
 

 

Общи резултати по месеци, USD 

ПЕРИОД СУМА 

ноември 2020 216 млн. 

декември 2020 233 млн. 

януари 2021 138 млн. 

февруари 2021 183 млн. 

март 2021 250 млн. 

април 2021 243 млн. 

май 2021 311 млн. 

Общо: 1,57 млрд. 
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3. Структура на товарооборота. 

ГРУПА СТОКИ 
НОЕМВРИ 

2020 
МАЙ 2021 ИЗМЕНЕНИЯ 

∑ (ноември 

2020- 
май 2021) 

ДЯЛ 

01: Продукти от животински 
произход 

--- ---   --- $23.8 хил. 0% 

02: Продукти от растителен произход $34 млн $274 тыс.   99% $52.4 млн 3.3% 

03: Мазнини и масла $467 $27.2 тыс.   5722% $124 хил. 0% 
04: Храни, напитки и тютюневи 
изделия 

$5.4 млн $4.5 млн   16% $33.7 млн 2.1% 

05: Минерални продукти $53.1 млн $135 млн   154% $616 млн 39.2% 
06: Продукция от химическата 
промишленост 

$19 млн $12.1 млн   36% $128 млн 8.1% 

07: Пластмаси, каучук и гума $4.4 млн $4.6 млн   4% $29.3 млн 1.9% 
08: Изделия от кожа и козина $218 тыс. $224 тыс.   3% $2.2 млн 0.1% 
09: Дървесина и изделия от нея $925 тыс. $650 тыс.   30% $5.9 млн 0.4% 
10: Книги, хартия, картон $1.3 млн $1.1 млн   12% $7.4 млн 0.5% 
11: Текстил $3.6 млн $3.4 млн   4% $27.6 млн 1.8% 
12: Обувки, шапки, чадъри и др. $1.8 млн $16.5 тыс.   99% $2.9 млн 0.2% 
13: Изделия от камък, керамика и 

стъкло 
$1.5 млн $1.3 млн   17% $10.3 млн 0.7% 

14: Драгоценности $5.45 тыс. ---   100% $63.4 хил. 0% 
15: Метали и изделия от тях $11.5 млн $19.8 млн   72% $78.1 млн 5% 
16: Машини, оборудване и апаратура $17.8 млн $54 млн   203% $164 млн 10.4% 
17: Транспорт $12.8 млн $1.6 млн   87% $23.6 млн 1.5% 
18: Инструменти и апарати, 

часовници 
$1.4 млн $1 млн   28% $8.9 млн 0.6% 

19: Оръжие и боеприпаси --- ---   --- --- 0 
20: Различни промишлени стоки $1.4 млн $1.3 млн   9% $12.3 млн 0.8% 
21: Произведения на изкуството и 
антиквариат 

--- ---   --- $35.6 хил. 0% 

22: Скрит раздел $45.3 млн $70 млн  55% $370 млн 23.5% 
ОБЩО: $216 млн $311 млн  $1.57 млрд  

 

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

№ СТРАНА 
∑ (ноември 2020 

-май 2021) 
ДЯЛ 

1 Китай   $67,9 млрд. 17.6% 

2 Германия $29,3 млрд. 7.6% 

3 Нидерландия $21.5 млрд 5.6% 

4 Белорусия $20.1 млрд 5.2% 

5 САЩ  $17.2 млрд 4.5% 

6 Южна Корея  $16.1 млрд 4.2% 

7 Турция $15.3 млрд 4% 

8 Италия $13.9 млрд 3.6% 

9 Англия $13.8 млрд 3.6% 

10 Казахстан $13 млрд 3.4% 

11 Франция  $9.94 млрд 2.6% 

12 Полша $9.73 млрд 2.5% 

13 Япония $9.61 млрд 2.5% 

14 Финландия $6.77 млрд 1.8% 

15 Индия $6.23 млрд 1.6% 

 ---  ---  --- ... ... 
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42 Иран $1.69 млрд 0.4% 

43 Индонезия $1.64 млрд 0.4% 

44 България $1.57 млрд 0.4% 

45 Израел $1.54 млрд 0.4% 

46 Сърбия $1.53 млрд 0.4% 

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

 По всички страни: $385.2 млрд 100% 

 

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

региони на РФ: 

№ РЕГИОНИ 

∑ (ноември 

2020 

-май 2021) 

ДЯЛ 

1 Москва  $957 млн 60.9% 

2 Татарстан $177 млн 11.3% 

3 Ростовска област  $49 млн 3.1% 

4 Московска област  $48.2 млн 3.1% 

5 Санкт Петербург  $40.2 млн 2.6% 

6 Новосибирска област  $37.2 млн 2.4% 

7 Иркутска област  $37 млн 2.4% 

8 Челябинска област  $31.5 млн 2% 

9 Краснодарски край  $24.1 млн 1.5% 

10 Самарска област  $17.3 млн 1.1% 

11 Волгоградска област  $10.9 млн 0.7% 

12 Владимирска област  $9.8 млн 0.6% 

13 Кемеровска област  $9.7 млн 0.6% 

14 Тулска област $7.9 млн 0.5% 

15 Хакасия $7.7 млн 0.5% 

16 Белгородска област $7.7 млн 0.5% 

17 Ставрополски край  $7.4 млн 0.5% 

18 Свердловска област  $7.3 млн 0.5% 

19 Рязанска област  $7.2 млн 0.5% 

20 Вологодска област $7 млн 0.4% 

-- ---  ... ... 

 По всички региони: $1.57 млрд 100% 

http://ru-stat.com/                                                

 

 

 

 

 

 

 СТЪКЛАРСКАТА ИНДУСТРИЯ НА РУСИЯ 

Стъкларската индустрия на Русия възниква през 

далечния 16 век, когато на територията на страната е 

построена първата стъкларска фабрика (1635 г.). В 

навечерието на Първата световна война в страната е 

имало около 200 малки предприятия за производство на 

стъкло. 

Днес, въз основа на световните тенденции, 

пазарът на стъкло в Русия се счита за един от най-

динамично развиващите се в света. 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

http://ru-stat.com/
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Целта на стъкларската индустрия в страната е да изведе вътрешния пазар на стъкло до 

достойно ниво на развитие и да се увеличи потреблението на стъклени продукти, произведени в 

страната. 

Стъкларската индустрия на страната взаимодейства много тясно с автомобилната и 

строителната индустрия, както и със сегментите за производство на мебели, медицинско и 

търговско оборудване. Най-високи показатели по отношение на производство и обеми е 

производството на плоско флоат стъкло. 

Днес структурата на пазара на листово стъкло се състои от: 

• производители на този вид стъкла; 

• промишлени преработватели на стъкло; 

• търговски дружества; 

• крайни потребители на стъкло. 

Сегментът на пазара специално за производство на листово стъкло е най-обемен. 

Стъкларската индустрия на страната се развива също благодарение на инвестиции отвън -  

откриване на чуждестранни филиали, закупуване на съществуващи местни предприятия и 

създаване на съвместни организации. 

Статистиката показва, че през последните години на вътрешния пазар на стъкларската 

индустрия преобладава търсенето на флоат стъкло, но се наблюдава и тенденция за търсене на 

други видове стъкла. 

Свойства на листовото стъкло. 

Листовото стъкло има достоен списък със свойства: 

 Листовото стъкло е в състояние да пропуска през себе си късовълнови светлинни лъчи и 

дълговълнови топлинни лъчи на слънцето. 

 Чрез регулиране на дебелината на листа, количеството на проникващата светлина варира 

от 70 до 90%. 

 Чрез херметичното съединяване на няколко такива листа, свойствата за пестене на 

топлина се подобряват значително. 

Лидери на стъкларската индустрия в Русия. 

Днес стъкларската индустрия е представена от водещи предприятия, специализирани в 

производството на листово стъкло: 

 ОАО „Эй-Джи-Си Борский стекольный завод“  е предприятие, което е дъщерно дружество 

на белгийската компания „Главербел“. По право се счита за лидер в стъкларската 

индустрия на Руската федерация. 

 ОАО „Салаватстекло" е организация, която неуморно работи върху разнообразието на 

своите продукти. 

 ОАО „Саратовстройстекло" - сдружение на заводите в града. Той е един от лидерите в 

европейското производство на стъкло. 

 ООО „Эй Джи Си Флэт Глас Клин“  е лидер в производството на стъкло в Европа и работи 

в Русия от 1997 г., заемайки водеща позиция в стъкларската индустрия. 

 ООО „ПилкингтонГласс“  е организация, която има представителство в Русия. Компанията 

се утвърди,  като надежден производител на качествено стъкло в Европа. 

Голям потенциал за развитие на стъкларската индустрия има в районите на Сибир и 

Далечния изток. 

Експертите оценяват оборота на днешния пазар на стъкло в Русия в размер на около 70 

милиарда рубли годишно. 90% от пазарното търсене се осигурява от местното производство. 

През 2020 г. страната е произвела 217 милиона квадратни метра стъкло. Почти половината от 

продуктите са прозорци, 25% - фасади, малко по-малко - интериорни стъкла, включително 

огледала, а 6% от пазара се падат на автомобилни стъкла. 

Само девет производители на плоско стъкло имат пещи за топене на стъкло в страната. Най-

големият от тях е „Салаватстекло“ с два завода: в Саратов и в Башкортостан. Приходите на 

двете фабрики през 2020 г. са повече от 14 милиарда рубли и това в условията на пандемия, 
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когато строителството беше спряно за известно време поради карантина, съответно и търсенето 

на стъкло също спадна. 

Пазарът на стъкло в страната има ясна структура: девет предприятия произвеждат стъкло, а 

няколко хиляди компании го преработват в крайни продукти. Сред тях и конкуренцията е най-

голяма. Но във всички големи региони има местни лидери. 

В Удмуртия, например, производителят August Glass произвежда цялостни стъклени 

конструкции за стълби, парапети, врати, душ кабини, стъклени престилки за кухня и плотове, 

стенни панели, вътрешни и офис прегради и други продукти по размери на клиента. А групата от 

компании „Акрона“ произвежда огледала и стъклени продукти за интериори с различни форми. 

В Москва е Московската фабрика за огледала, която произвежда от 500 продукта в ден, и то 

главно по индивидуални поръчки. 60-70% са поръчки от физически лица, а 30-40% - поръчки 

на едро. Половината от поръчките са огледални продукти, а другата половина са стъкло, като 

последните са по-изгодни, тъй като производството на стъклени изделия включва повече 

манипулации - кантиране, закаляване, пробиване и съответно надценката там е по-висока. 

Печалбите на преработвателите на стъкло намаляха през 2020 г. И причината е не само 

намаляването на обема на поръчките поради пандемията от коронавирус, но и фактът, че по-

голямата част от оборудването в бранша е вносно, а поради ръста на валутния курс става по-

скъпа поддръжката му. 

За самите производители на стъкло основните разходи са за суровини - 30% от цената на 

производството на листово стъкло. 1/6 е цената на електроенергията, 1/10 е за спомагателни 

материали, основно опаковки, а 25% са за доставка на продукти. Останалото са други разходи, 

включително амортизация на оборудването и заплати. 

Участниците на пазара са сигурни, че е напълно нерентабилно да се произвежда само 

листово стъкло. За да оцелеят, е необходимо да се произвеждат други продукти, например 

архитектурно стъкло с покритие или огледала. 

Така през 2020 година руското дъщерно дружество на американската корпорация Guardian 

Glass произведе 44 милиона квадратни метра стъкло. Половината от това е листово стъкло, а 

останалата част са енергоспестяващи и слънцезащитни продукти, огледала и боядисани стъкла 

за интериора. 

И както отбелязва Елена Рассудимова, главен изпълнителен директор на Guardian Glass 

Services, търсенето расте именно на такива сложни продукти. Затова компанията ще увеличи 

производството на стъкло и огледала за интериорни решения: това са обратно боядисани 

стъкла, екологично чисто огледало без мед и нова линия продукти с двойно сребро. 

Бумът на индивидуалното строителство в Русия облагодетелства целия пазар на стъкло. Той 

изглади пиковете в търсенето и на практика елиминира сезонността в бизнеса със стъкло. 

Според експерти през последните 5 години коефициентът на остъкляване в къщите и 

апартаментите на руснаците се е увеличил до 20%. Участниците на пазара предполагат, че през 

следващите години всяка четвърта повърхност в домовете ни ще бъде прозрачна. И това ще 

играе в полза на производителите на стъкло. И държавата, от своя страна, активно подкрепя 

основните потребители на стъкло - строителите на градски жилища. 

Всяка година стъкларската индустрия в Русия расте в рамките на 5%, а днес се чувства 

уверено. Но експертите очакват намаляване и на скромния брой производители: пещите за 

стъкло могат да бъдат спрени от тези, които произвеждат само листово стъкло. А компаниите за 

преработка на стъкло инвестират повече в оборудване за производство на крайни продукти, 

което премахва ненужните посредници от пазара. 

 

https://udm-info.ru/; https://www.mirstekla-expo.ru/  

 

 

  

https://udm-info.ru/
https://www.mirstekla-expo.ru/
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СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

 от туристически и рекреационен тип "Курорты Северного Кавказа" 

на територията на Севернокавказки федерален окръг, Руска федерация 

 (ОЭЗ ТРТ "Курорты Северного Кавказа") 

Специална икономическа зона от туристически и рекреационен тип "Курорты Северного 

Кавказа" е създадена през 2010 г. на територията на Севернокавказки федерален окръг, Руска 

федерация. 

 

  

  
 

Дейността на СИЗ осигуряват: 

Х.Х. Тимижев, Генерален директор на АО „ОЭЗ ТРТ „Курорты Северного Кавказа“; 

 

Приоритетни направления за развитие: 

 Здравен туризъм; 

 Ски туризъм; 

 Екскурзионен туризъм; 

 Екологически туризъм. 

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

 СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА“, РФ 
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Обща информация: 

Клъстерът е създаден през 2010 г. Управляващата компания – АО „КСК“. 

Клъстерът обединява следните СИЗ: 

 СИЗ ТРТ „Архыз“ на територията на Карачаево-Черкеска република; 

 СИЗ ТРТ „Ведучи“ на територията на Чеченска република; 

 СИЗ ТРТ „Елбрус“ на територията на Кабардино-Балкарска република; 

 СИЗ ТРТ „Армхи“ и „Цори“ на територията на Република Ингушетия; 

 СИЗ ТРТ „Мамисон“ на територията на Република Северна Осетия - Алания; 

 СИЗ ТРТ „Матлас“ на територията на Република Дагестан. 

 

Показатели за дейността на резидентите: 

 Количество резиденти – 36 бр.; 

Обем на заявените инвестиции – 24,82 млрд. руб.; 

Обем на осъществените инвестиции – 1,75 млрд. руб.; 

 Количество създадени работни места – 519; 

 Платени данъци – 214 млн. руб.; 

  

 

Данъчни и митнически облекчения за инвеститорите: 

ДАНЪК В РУСИЯ В СИЗ 

ПЕЧАЛБА 20% 
13,5% - до 2023 г., след това – 15,5%; 

 

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

регистрация на собствеността. 

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

регистрация на собствеността. 

 

 

Територия: 

НАЗВАНИЕ НА СИЗ 
Обща площ 

земя, ha  

Полезна площ 

за резидента, 

ha 

Свободна 

полезна 

площ, ha 

СИЗ ТРТ „Архыз“  19 544 224,6 185,22 

СИЗ ТРТ „Ведучи“  2 682 25 25 

СИЗ ТРТ „Елбрус“  1 513 86,8 26,90 

СИЗ ТРТ „Армхи“ и „Цори“ 20 751 8,4 7,88 

СИЗ ТРТ „Мамисон“  6 870 - - 

СИЗ ТРТ „Матлас“  2 309 - - 

 

Минимални капиталови вложения: 

Изисквания за минимални капиталови вложения към резидентите на СИЗ отсъстват. 

 

Контактни данни:  

670000, Республика Бурятия, 

Адрес: 123112, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, 

бизнес-центр «Северная Башня» 

Т: +7 (495) 775-91-22, 

Ф: +7 (495) 775-91-24  

E-mail: info@ncrc.ru 

Официальный сайт: www.ncrc.ru   

mailto:info@ncrc.ru
http://www.ncrc.ru/

