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МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

  - ПАЗАРЪТ НА КАРТОНЕНИ И ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ В РУСИЯ  

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА "Промишлено-производствен тип 

„Калуга" (ОЭЗ ППТ „Калуга“) 
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ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЦЕНТЪРА НА 

ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 

МОСКВА И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГРАД 

МИЧУРИНСК, ТАМБОВСКА ОБЛАСТ, РФ. 

На 13 декември 2019 г. в Москва бе подписано 

споразумение за сътрудничество между Центъра на 

промишлеността на Република България в Москва и 

администрацията на град Мичуринск, Тамбовска 

област, РФ. 

Подписаното споразумение отваря широки 

възможности за взаимодействие в такива ключови 

области на дейност като укрепване и разширяване на 

търговските, икономическите, научните, техническите, културните и други бизнес връзки, 

установяване на контакти между руски и български организации, предприятия, както и техните 

асоциации, включително чрез привличане на малки и средни предприятия към двустранно 

сътрудничество. 

Директорът на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, г-н Любомир 

Николов и временно изпълняващият длъжността кмет на град Мичуринск Дмитрий Коновалов, 

обсъдиха въпросите на взаимодействие между представители на малкия и среден бизнес, 

сътрудничеството на предприемаческата общност на Мичуринск с българските държавни 

инвестиционни агенции и МСП. Обсъден бе и въпросът за откриването на магазин за български 

стоки в Мичуринск, в който да се предлагат натурална козметика, храни и други оригинални 

стоки. 

Според подписаното споразумение, сътрудничеството в научната област ще продължи, 

като бяха направени предложения за отглеждане на нови сортове и преработка на зърнени 

култури и слънчоглед. 

В края на срещата българската страна беше поканена да участва в забележителното 

събитие за град Мичуринск - Ден на градинаря, което ще се проведе в град Мичуринск през 

есента на 2020 г. 

Приятелски и бизнес отношения между град Мичуринск и България се развиват от 

няколко години. През 2018 г. е сключено споразумение за сътрудничество с град Смолян, а 

между Мичуринския държавен аграрен университет и Пловдивския аграрен университет се 

създават партньорства в областта на научната и образователната дейност.  

 

 

XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ АСПИРАНТИ В РУСИЯ 

 

На 12.12.2019 г. в посолския комплекс на 

Посолството на Република България в Москва се 

проведе XIII научна конференция на българските 

аспиранти с международно участие. За разлика от 

първите единадесет конференции, проведени до 

1989 г., когато Съветът на българските аспиранти в 

СССР е бил член на Организационния комитет, 

последните две конференции – през 2018 и 2019 г., 

се организират изцяло от Обществената организация „Съвет на българските аспиранти в Русия” 

(СБАР) с любезното съдействие на Посолството на Република България в Руската федерация, 

Българския културен институт в Москва, Центъра на промишлеността на Република България в 



 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Декември 2019/брой 12 

www.cprb.ru 
  

3 
 

Москва и Московското представителство на Съвета на младите политолози към Руската 

асоциация за политическите науки. Темата на всички конференции е една: „Актуални проблеми 

на съвременната наука” за  всяка година.  

От миналата година по решение на Управителния съвет на СБАР конференциите се 

посвещават на значими годишнини в българската история и българо-руските отношения. 

Миналата XII научна конференция беше посветена на 140 годишнината от 

освобождението на България и 110 години от независимостта на България: история и поглед в 

бъдещето, която разглеждаше добрата историческа памет и цивилизационната близост между 

двете държави. Тазгодишната XIII научна конференция,  посветена на 140 годишнината от 

българската дипломация и руско-българските дипломатически отношения, бе насочена към 

развитието на равноправен и ползотворен научен, образователен, културен и дипломатически 

диалог между двете страни.  

На откриването на конференцията гостите 

и аспирантите бяха приветствани от г-н Атанас 

Кръстин – извънреден и пълномощен посланик на 

Република България в Руската федерация, г-н 

Любомир Николов – директор на Центъра на 

промишлеността на Република България в 

Москва, Вероника Преждарова – председател на 

Обществената организация „Съвет на българските 

аспиранти в Русия”. 

В конференцията участваха видни 

български, руски и чуждестранни учени от 

елитни руски и български университети, 

които на основата на диалога и обмена на 

идеи очертаха актуалните проблеми на 

съвременната наука. Сред тях бяха Иво 

Христов - професор от Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски”, Васил 

Проданов – професор от Университета за 

национално и световно стопанство в София, 

Олег Федoрович Шабров – професор от 

Московския държавен университет, Олга Алексеевна 

Нестерчук – професор в РАНХиГС при Президента на 

Руската федерация и Руския университет за дружба на 

народите, Борис Павлович Голдовский – доктор 

изкуствовед и художествен ръководител на Московския 

театър на куклите, Вадим Родомин – доктор на физико-

математическите науки и водещ специалист в Руския 

квантов център към Центъра за иновацииСколково и 

други водещи специалисти в сферата на науката и 

образованието.   

Конференцията беше разделена на три секции, в 

които се разискваха въпроси, свързани със социалните, хуманитарните и природните науки. По 

този начин проблемите в съвременната наука бяха представени от различни гледни точки в 

търсене на модерни прийоми за нейното развитие и взаимен обмен между учени от България, 

Русия и други страни.  
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Конференцията завърши с Празничен 

концерт, посветен на втория рожден ден на 

Обществената организация „Съвет на 

българските аспиранти в Русия”, в който взеха 

участие децата от българското училище „Васил 

Левски” при Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва. Те изпълниха 

български народни песни и танци и така 

дадоха възможност чуждестранните участници 

в научната конференция да влязат в досег с 

богатата народна култура и традиции на 

България. 

Организаторите на конференцията - 

българските аспиранти в Русия, са уверени, че 

поддържайки жива тази добра традиция, ще 

спомогнат  за продължаването и укрепването на 

научния и духовния мост между двете страни.  

 

Вероника Преждарова 

Председател на Обществена организация 

 „Съвет на българските аспиранти в Русия”- 

СБАР 

 

 

 

 

СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА "Промишлено-производствен тип „Калуга"  

(ОЭЗ ППТ „Калуга“) 

Свободната икономическа зона от промишлено-производствен тип "Калуга" е създадена 

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

 

Дейността на СИЗ осигуряват: 

А.Д.Артамонов, Губернатор на Калужска област 

Е.Г. Веселков, Генерален директор на АО „ОЭЗ ППТ«Калуга“ 

 

Инфраструктура: 

ВИД РЕСУРСИ РЕЗЕРВ НА СИЗ СТОЙНОСТ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 228 мВт  4,8 руб. кВт/ч 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 892 м3/денонощие 25,1 – 26,7 руб. м3 

КАНАЛИЗАЦИЯ 2 800 м3/денонощие 10,8 руб. м3  

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 0,09 млн. м3/година 5 700 руб./ 1 000 м3  

 

 

 

 

 

 

            ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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Данъчни и митнически ползи за инвеститорите: 

ДАНЪК В РУСИЯ В СИЗ 

ПЕЧАЛБА 

20% 

За производство на машини и оборудване; 

обработка на дървесина и производство на изделия от 

дърво; производство на части и автомобилни 

аксесоари и техните двигатели: 

2%- първите 5 години от момента на получаване на 

печалба; 

5% - от 6-я до 9-я данъчен период; 

7% - от 10-я до 11-я данъчен период; 

10% - от 12-я до 13-я данъчен период; 

12% - от 14-я до 15-я данъчен период; 

15,5% - от 16-я данъчен период; 

За останалите видове дейности: 

7% - първите 10 години от момента на получаване на 

печалба; 

11% - от 11-я до 15-я данъчен период; 

15,5% - от 16-я данъчен период. 

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 СИЗ:                       Освобождаване от мита и ДДС 

 

Информация за резидентите на : 
Отраслова структура на проектите на резидентите на АО „ОЭЗ ППТ«Калуга“/в бр. 

 

 
Парцели и помещения в аренда: 

ПАРЦЕЛИ В Людиновски 

район 

В Боровски 

район 

Обща площ, ha 610  432 

Свободни площи, ha 49  267 

Аренда, хил.руб/ ha /год:   

При обем на капиталовите инвестиции по-малко от 

10 милиона евро 
20 120 

При обем на капиталовите инвестиции не по-малко 

от 10 милиона евро 
18 108 

При обем на капиталовите инвестиции по-малко от 

20 милиона евро 
14 84 

2 

3 

2 
1 

2 

1 

2 

1 
1 

металургия 

химико-технологически отрасъл 

фармацевтична и медицинска 
промишленост 
потребителски стоки  

дървообработваща промишленост 

строителни материали и опаковки 

хранителна промишленост 

енергетика 

нанотехнологии, нови материали 
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При обем на капиталовите инвестиции по-малко от 

30 милиона евро 

10 60 

Средна цена за изкупуване/хил.руб/ ha 256 1 503 

 

http://www.russez.ru/   

 

 

                            

 

 

 

 

ПАЗАРЪТ НА КАРТОНЕНИ И ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ 

В РУСИЯ 

 

През последните 7 години пазарът на картонени и 

хартиени опаковки в Русия е нараснал с 54%, а през 2018 

г. показа максимални значения от 2011 г. Основният ръст 

на пазара е през последните две години - 2017 и 2018 

година. 

Статистиката за картонени и хартиени опаковки в 

Русия, които не са гофрирани, е доста сложна за анализ, 

главно поради тънкостите на отчетността на производството. Ако се разгледат оперативните 

(месечни) статистически данни, производството на продукцията от 2017 и 2018 г. има много 

забележим спад, изразен в двуцифрени числа през 2017 г. Годишните данни обаче показват 

друго - активен ръст на продукцията през тези години - с 27% годишно. Тази разлика в 

годишните и оперативни данни се обяснява с особеностите на отчитането на производството на 

картонени и хартиени опаковки, както и възможните трудности при сравняването на видове 

продукти по време на прехода от ОКПД към ОКПД2 от 2017 г. (Национална класификация на 

продуктите). Данните за първото полугодие на 2019 г. показват снижение на обема на 

продукцията спрямо 2018 г., но увеличение спрямо 2017 г. Предвид особеностите на 

отчетността, вероятно данните за първото полугодие на 2019 г. впоследствие ще бъдат 

коригирани нагоре. Следващото актуализиране на годишните данни ще бъде към есента на 2020 

г., така че в момента се ориентираме според оперативните данни. Независимо от това, може да 

се твърди, че производството на картонени и хартиени опаковки в Русия има нарастваща 

тенденция. Средно през периода 2011-2018 г. обемът на продукцията нараства с 10% годишно. 

 

Производството на картонени и хартиени опаковки в Русия 

за първо полугодие на 2019 г./хил.т. 

 

 
 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

http://www.russez.ru/
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Потвърждение за активното развитие на производство се явява показателят за 

самодостатъчност. Ако до 2014 г., включително, способността на местните производители да 

покрият нуждите на пазара е бил под 90%, то през 2017-2018 г. показателят нараства до 97%. 

 

Показател „Самодостатъчност“ на пазара на картонени и хартиени опаковки в Русия 

за първо полугодие на 2019 г./% 

 

 
 

Вносът на картонени опаковки има тенденция към намаляване, и делът на вноса 

съответно намалява. Въпреки това, за разлика от пазара на опаковки от гофриран картон, 

вносът на картонени и хартиени опаковки в Русия играе важна роля за пазара на опаковките. 

През първата половина на 2019 г. дялът на вноса е 9.4%. 

 
 

Дялът на вноса на картонени и хартиени опаковки в Русия/ първо полугодие на 2019 г. 

 

 
 

 

Германия, Литва, Беларус и Полша са основните страни, внасящи щайги и кутии от картон 

и хартия в Русия през първото полугодие на 2019 г. Общо вносът от тези страни представлява 

65% от всички внесени опаковки. 

От Русия картонени и хартиени опаковки главно се изнасят в Казахстан, Финландия, 

Беларус и Филипините. Интересното е, че в класацията на водещите страни, които получават 

руски картонени опаковки, Филипините се появяват едва през 2019 г., а търговските отношения 

с тази страна са започнали през 2018 година. Украйна и Полша, напротив, са намалили обемите 

на вноса на руски картонени опаковки. 
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Структура на импорта по страни за първо полугодие на 2019 г./% 

 

 
 

Според „Экспресс-Обзор“ в близко бъдеще пазарът на картонени и хартиени опаковки в 

Русия ще продължи да расте, предимно поради нарастващото вътрешно производство. 

 

https://article.unipack.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ 

 1 републикански градски окръг;   

 10 муниципални района;  

 1 град -  Горно-Алтайск 

 села - 91 

 

ОСНОВНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА: 

Минерални ресурси:  

Въглища, желязо, злато, сребро, живак, волфрам, литий, 

строителни материали. 

 

Германия 
35% 

Литва 
12% 

Беларус 
9% 

Полша 9% 

Други 
страни 35% 

Територия: 92 903 км2 

Ръководител: Олег Хорохордин 

Федерален окръг: Сибирски федерален окръг 

Административен 

център: 

Горно-Алтайск 

Часови пояс: UTC+8/MSK+4 

website: https://altai-republic.ru/  

Население: 218 866 души 

Разстояние до 

Москва 

3 137 км. 

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА  

ЗА РЕПУБЛИКА АЛТАЙ, РФ 

https://article.unipack.ru/
https://altai-republic.ru/
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Водни ресурси:  

 Реки - добре развита речна мрежа, около 17 085 реки с обща дължина 51 004 км, като 

най-големи са: Об, Алей, Чарыш и Чумыш. 

 Езера – 11 хил. езера,  като най-големи са Кулудинское, Кучукское, Горькое, Большое 

Топольное, Большое Яровое. 

 Водохранилища – 6 048, като най-голямо е Гилевское водохранилище. 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА АЛТАЙ 

 Добив на полезни изкопаеми; 

 Лека промишленост; 

 Дърводобивна и дървообработваща промишленост; 

 Хранително-вкусова промишленост; 

 Производство на строителни материали; 

 Електроенергетика. 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА АЛТАЙ  

Животновъдството е специализирано в областта на скотовъдството: отглеждат се овце, 

кози, якове, сибирски марали, петнисти елени. Развито е и пчеларството. 

Растениевъдство: пшеница, ечемик, ръж, овес, просо, елда и бобови култури, лен, 

захарно цвекло. 

 

ТРАНСПОРТ 

Включва: железопътен, автомобилен. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 33 089,90 млрд., ₽ 156 828 хиляди на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 13,79 млрд., ₽ 64 843 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия – 70,90%; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $0, $0 на човек; 

 Ниво на безработица – 10,40%; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 22 598; 

 Жизнен минимум - ₽ 8 175. 

 

Инвестиционни проекти на територията на Република Алтай: 

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: https://altai-

republic.ru/investments/invest-portal-respubliki-altay/  

Инвестиционна привлекателност на Република Алтай:  

 Благоприятно географско положение; 

 Развита железопътна инфраструктура;  

 Интелектуален и кадрови потенциал; 

 Прогресивна нормативно-правова база в областта на инвестициите; 

 Благоприятен социално-културен климат и туристически потенциал; 

 Стабилна социално-политическа ситуация; 

 Индивидуален подход към инвеститора; 

 Широка гама от преференции от страна на правителството; 

 Голям избор от обекти с развита инфраструктура за настаняване; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка.  

 

 

 

 

https://altai-republic.ru/investments/invest-portal-respubliki-altay/
https://altai-republic.ru/investments/invest-portal-respubliki-altay/


 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Декември 2019/брой 12 

www.cprb.ru 
  

10 
 

Приоритетни направления за инвестиции в Република Алтай, РФ: 

 

 

 
 

ТУРИЗЪМ 

 

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

 
 

ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ПРОДУКЦИЯ 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ  

 
 

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

 

 

СТРОИТЕЛСТВО 

 

 


