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УЧАСТИЕ НА ЦПРБ В 

ИНВЕСТИЦИОНЕН УЕБИНАР НА 

 1 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. 

 

Българската търговско-

промишлена палата, Търговско-

промишлената палата на Руската 

федерация и Съветът по инвестиции при 

БТПП организираха и проведоха 

инвестиционен уебинар на 1 декември 

2021 г. 

Целта на събитието, което се провежда за втори път, беше да се представят 

инвестиционните възможности в България – обща икономическа среда, преимущества, 

приоритетни сектори и области за инвестиции, както и конкретни проекти в България, търсещи 

инвеститори. Бяха представени и руски проекти от различни региони на страната. 

В уебинара взеха участие: Атанас Кръстин, Извънреден и пълномощен посланик на 

Република България в Руската федерация; Стамен Янев, директор на БАИ, Борис Янчев, 

ръководител на СТИВ в Москва; Артюшин Константин Викторович, ръководител на Търговското 

представителство на Руската федерация в Република България; Цветан Симеонов, председател 

на БТПП; Владимир Падалко, зам.председател на ТПП РФ, както и други представители на 

търговските мисии и търговско-промишлените палати от двете държави. ЦПРБ беше представен 

от Красен Караманов, сътрудник в администрацията. Модератор на уебинара беше Владимир 

Томов, председател на Инвестиционния съвет към БТПП. 

След поздравленията и пожеланията за успешно провеждане на мероприятието от 

ръководителите на мисиите и търговско-промишлените палати, бяха представени 4 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

ПРЕГЛЕД НА ДЪРВОДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА РУСИЯ 2020 г.;  

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ВНОСЪТ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ СТОКИ В РУСИЯ ЗА ЯНУАРИ – ОКТОМВРИ 

2021 Г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА: 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ" 

В РЕПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РФ; 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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инвестиционни проекта – по два от инвестиционния съвет на БТПП и от съвета по инвестиции 

към ТПП РФ. Инвестиционният потенциал на България беше презентиран от представител на 

Българската агенция за инвестиции. В края на уебинара участниците дискутираха 

възможностите и проблемите свързани с увеличаването на търговско-икономическото 

сътрудничество между двете страни и преодоляване на огромния отрицателен търговски 

дисбаланс по отношение на износа на български стоки към Руската федерация. 

 

 

IX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС НА 

ТВОРЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ „РЯБИНОВИ 

МЪНИСТА“ В ЦЕНТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА 

НА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА 

 

На 4 декември 2021 г. в концертната зала на 

Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва се проведе IX-тия 

Международен фестивал-конкурс на творческите 

постижения „РЯБИНОВИ МЪНИСТА”. 

Организатор на фестивала бе автономната 

организация с нестопанска цел „Център за 

създаване, реализация и подкрепа на проекти в 

областта на активния отдих „Контраст”, работеща с подкрепата на МБУК ”Дом на космонавтите“ 

(Звездното Градче, Московска област). 

Целта на фестивала-конкурс е да укрепи дружбата между народите на Русия и България, 

чрез културно взаимодействие и демонстрация на творческите постижения на участниците. Сред 

задачите му са развитието и укрепването на междурегионалните и международни връзки в 

областта на културата и изкуството; разкриване на най-талантливите, изключителни колективи 

и изпълнители, популяризиране на различни видове развлекателни дейности; пропаганда на 

здравословния начин на живот, 

популяризиране на летния творчески 

отдих в България. 

След приключването на първата 

част на фестивала се състоя 

официалното откриване. С приветствено 

слово към участниците и гостите се 

обърна г-н Георги Радулов, съветник на 

Посолството на България в Руската 

федерация и директор на Центъра на 

промишлеността на България в Москва. 

Той разказа на публиката за 

легендарния певец, музикант и поет, 

герой на древногръцките митове Орфей, 

живял на територията на днешна 

България, за българската народна песен от Родопския фолклорен район „Излел е Дельо 

хайдутин”, която през 1977г. е включена в Златната плоча на "Вояджър", в изпълнение на Валя 

Балканска, като музикално послание от Земята към космоса. Пожела на всички участници във 

фестивала „успешно представяне, възхитени погледи на публиката и добро настроение на 

всички нас”. 

Изненада за участниците и гостите на фестивала беше поздравът на летеца-космонавт, 

Герой на Руската федерация Антон Шкаплеров, който четири пъти е летял в космоса и в момента 

е на борда на МКС, командир на ТПК „Союз-МС 19“. Антон Николаевич поздрави участниците и 
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гостите и специално благодари на Центъра на промишлеността на България в Москва към 

Посолството на Република България в Руската федерация, за съвместното мероприятие, което 

възпитава уважение към културата и живота на другите народи, разширява международните 

връзки, културното сътрудничество, укрепва мира и сътрудничеството между народите на Русия 

и България. 

Героите-космонавти, за децата участници във фестивалите, са ярък пример за 

дисциплинирани и целеустремени хора, на които трябва да се равняват в живота и в постигането 

на целите си в творчеството. 

АНО „Център Контраст“ 

отделя голямо внимание на 

приятелството между народите и 

през лятото провежда 

международен фестивал 

„Отечество” в българския град 

Несебър, с участието на руски и 

български космонавти. 

„Звездното Градче“ има 

дългогодишни приятелски 

връзки с Република България, 

като се започне от подготовката 

за полети в космоса на съветско-

български екипажи по 

програмата „Интеркосмос“ и 

завърши с подписването на 

Споразумение за побратимяване между „Звездното Градче“ и Несебър през 2018 г. 

 

 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

С РЕГИОНИТЕ НА РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ -

ЦЕНТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА, 

РАЙОН БОНДАРИ, ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ, РФ 

 

Директорът на Центъра на 

промишлеността г-н Георги Радулов, на 

09.12.2021 г. проведе работна среща с 

кмета на Район Бондари, Тамбовска област г-н Александър Воробьов. 

Г-н Воробьов предаде поздравителни слова от името на губернатора на Тамбовска област 

г-н Максим Егоров, като потвърди и готовността за сътрудничество между Тамбовска област и 

Република България, чрез Центъра на промишлеността в Москва. 

Гостът изтъкна още, че от момента на влизането в сила на договора за партньорство и 

сътрудничество с Община Сунгурларе, провеждането на културните и образователни 

мероприятия в Район Бондари са неминуемо свързани или са под егидата на партньорството с 

гр.Сунгурларе. Особена активност в това отношение проявяват директорът на СУ "Христо Ботев", 

гр.Сунгурларе, г-н Николай Русев и директорът на Бондарското средно общообразователно 

училище (МБОУ Бондарская СОШ), г-жа Ольга Соломатина. 

На срещата бяха обсъдени конкретни възможности за разширяване обхвата на 

сътрудничество между Район Бондари с Центъра на промишлеността от една страна, и от друга 

страна с Община Сунгурларе, Област Бургас на основание тристранния договор за партньорство 

и сътрудничество в сферата на икономиката, търговията, културата и образованието. 
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По време на визитата се разгледаха възможностите за реализация на проекта за 

производство на товароподемна техника, мотокари в Област Тамбов по български патент и 

технология, както и съвместно партньорство между българската фирма „Феникс 94“ ООД и руска 

компания за производство на високотехнологични чорапи с електрическо отопление и 

управление чрез блутут. 

Район Бондари проявява интерес към преработката на селскостопанска продукция, 

плодове, зеленчуци, тяхната консервация и производство на сокове с участие на български 

партньори. 

Бяха маркирани и други основни направления на сътрудничество през 2022 година, като 

българска бизнес мисия в гр. Тамбов, работно посещение на делегация от Район Бондари в 

Община Сунгурларе, както и възможността за установяване на партньорски отношения между 

Администрацията на Тамбовска област и Центъра на промишлеността на Република България в 

Москва. 

Центърът на промишлеността в Москва, съвместно с български фирми е готов да вземе 

участие в традиционните мероприятия, превърнали се в запазена марка на Област Тамбов и 

Район Бондари - „Международната Тамбовска покровска изложба-базар“ и „Бондарска карусел“. 

 

 

ЦЕНТЪРЪТ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА 

ОТБЕЛЯЗА 144-ТА ГОДИШНИНА ОТ 

ПЛЕВЕНСКАТА ЕПОПЕЯ 

 

Директорът на Центъра на 

промишлеността г-н Георги Радулов, на 

10.12.2021 г. участва в отбелязването на 

144-та годишнина от Плевенската 

епопея. 

Пред Паметника-параклис на 

героите загинали под Плевен (Паметника 

на гренадирите), намиращ се в центъра 

на руската столица, бе положен венец от 

името на Министерството на икономиката 

и Центъра на промишлеността на Република България в Москва. 

Руската православна църква отслужи молебен в памет на геройски загиналите руски 

воини и български опълченци за свободата на нашата родина. 

В мероприятието взеха участие служители на Центъра на промишлеността, Посолството на 

Република България, представители на Въоръжените сили на Руската федерация, 

Министерството на външните работи на Русия, други държавни структури, Руското военно-

историческо общество, Съюза на приятелите на България, български и руски граждани, 

студенти, аспиранти, българската диаспора, културни и обществени деятели. 

В слово пред паметника посланик Атанас Кръстин изтъкна значението на боевете за 

Плевен като повратен момент за изхода на Руско-турската Освободителна война от 1877-1878 г. 

и героизма на участниците в тези епохални събития, отдали живота си за формирането на 

българската държава и появяването й на картата на Европа. 

На официалната среща с представителите на Руската православна църква г-н Георги 

Радулов изказа думи на благодарност за дългогодишната инициатива и традиция по отслужване 

на молебена, който съхранява паметта и героизма на участниците отдали живота си за свободата 

на България. 

Директорът на Центъра на промишлеността изтъкна още, че 10 декември е паметна дата, 

която ни сплотява и задължава нас, наследниците на руските воини и български опълченци, да 
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полагаме усилия за сближаване на нашите братски народи в сферата на културата, религията, 

икономиката и търговията. 

 

 

Вносът на най-важните стоки в Русия за януари – октомври 2021 г. 

Код 
ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Наименование на 
товара 

 

Януари-октомври 
2021г. 

Темпове на ръст 
януари-октомври 

2021/ януари-
октомври 2020 в 

% 

хил. 
тона 

млн. 
дол. САЩ 

тегло цена 

 
ОБЩО: - 239 369,9* - 115,6 

0201-0204 МЕСО СВЕЖО И ЗАМРЪЗЕНО 186,2 731,2 84,4 93,5 

0207 
МЯСО ОТ ПТИЦИ СВЕЖО И 
ЗАМРЪЗЕНО 198,9 333,9 101,6 121,1 

0302-0304 РИБА СВЕЖА И ЗАМРЪЗЕНА 339,7 1 036,0 110,6 116,7 

0402 
МЛЯКО И КОНДЕНЗИРАНА 
СМЕТАНА 108,8 274,2 86,2 97,6 

0405 МАСЛО 103,4 475,5 94,9 95,6 

0406 КАШКАВАЛ И ИЗВАРА, ХИЛ.Т. 267,0 1 047,4 105,6 105,2 

0803 БАНАНИ, ХИЛ.Т 1 184,5 875,7 94,5 94,7 

0805 ЦИТРУСОВИ 1 126,1 860,0 106,9 101,8 

0808 ЯБЪЛКИ, ХИЛ.Т 834,1 662,2 97,2 100,8 

0901 КАФЕ 201,5 636,8 104,5 119,4 

0902 ЧАЙ 131,6 368,8 102,9 107,7 

10 ЗЕРНЕНИ КУЛТУРИ - 228,9 - 89,7 

1001 ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦ 115,3 45,2 110,0 134,9 

1003 ЕЧЕМИК, ХИЛ.Т. 6,2 1,9 16,5 32,9 

1005 ЦАРЕВИЦА 32,0 99,4 70,7 88,2 

1201 СОЕВИ БОБОВИ, ХИЛ.Т 1 694,2 1 063,7 96,8 151,1 

1511 МАСЛО ПАЛМОВО, ХИЛ.Т 903,8 1 011,8 104,6 153,8 

1512 ОЛИО 1,3 1,4 113,0 118,5 

1602 ИЗДЕЛИЯ И КОНСЕРВИ ОТ 
МЕСО 17,9 63,7 107,6 103,8 

170112-
170114 

СУРОВА ЗАХАР 
8,5 5,2 134,9 139,1 

17019910 БЯЛА ЗАХАР 126,0 69,5 91,5 147,5 

1801 КАКАО НА ЗЪРНА 54,7 175,4 99,2 105,1 

1804 КАКАОВО МАСЛО, ХИЛ.Т 31,9 175,0 113,8 104,3 

1806 ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ 
КАКАО 114,4 503,1 115,1 116,7 

22 
НАПИТКИ АЛКОХОЛНИ И 
БЕЗАЛКОХОЛНИ - 2 661,2 - 122,3 

2401 ТЮТЮНЕНИ СУРОВИНИ, ХИЛ.Т 114,7 489,1 91,5 93,6 

2402 ПУРИ И ЦИГАРИ - 76,0 - 166,4 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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2601 
РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ 

ЖЕЛЕЗНИ, ХИЛ.Т 7 961,9 1 075,9 119,6 207,7 

2606 
РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ 
АЛЮМИНИЕВИ 15,3 5,8 122,4 114,6 

2701 КАМЕННИ ВЪГЛИЩА 18 115,8 333,9 99,8 131,3 

2709 СУРОВА НЕФТ 17,9 6,7 774,1 1 190,3 

2710 НЕФТЕПРОДУКИ 960,7 1 100,6 110,4 137,5 

2710124100-
2710125900 

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЕН 
0,1 0,3 0,1 1,2 

2710193100-
2710194800 

ДИЗЕЛНО ГОРИВО, 
НЕСЪДЪРЖАЩО БИОДИЗЕЛ 323,8 170,9 127,5 185,2 

271019510-
271019680 

ТЕЧНИ ГОРИВА, 
НЕСЪДЪРЖАЩИ БИОДИЗЕЛ 
ХИЛ.Т. 224,5 110,5 176,4 241,3 

2710201100-
2710201900 

ДИЗЕЛНО ГОРИВО, 
СЪДЪРЖАЩО БИОДИЗЕЛ, 

ХИЛ.Т 0,0 0,0 - - 

271020310-
271020390 

ТЕЧНИ ГОРИВА, СЪДЪРЖАЩИ 

БИОДИЗЕЛ ХИЛ.Т. 129,4 0,0 - - 

2711210000 ГАЗ ПРИРОДЕН, МЛРД.КУБ.М 6,6 110,4 91,6 91,1 

2716000000 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, МЛН.КВТ-Ч 1 344,3 21,6 124,1 114,3 

2941 АНТИБИОТИЦИ - 142,3 - 100,3 

3003-3004 МЕДИКАМЕНТИ - 7 493,5 - 136,1 

33 
ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА 
ИЛИ ТУАЛЕТНИ ПРОДУКТИ, 
ХИЛ.Т 284,2 2 998,6 105,4 126,8 

3808 
ХИМИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА 

ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА 90,4 677,7 85,0 96,2 

39 
ПЛАСТМАСИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ 
ТЯХ, ХИЛ.Т 3 559,2 10 314,2 111,5 135,2 

4001-4002 
КАУЧУК НАТУРАЛЕН И 
СИНТЕТИЧЕСКИ 193,5 405,5 116,4 146,6 

4011 
ГУМИ И КАПАЦИ ПНЕВМАТИЧНИ 
КАУЧУКОВИ НОВИ, ХИЛ.БР 

28 600,7 1 754,1 116,4 121,6 

5201 ПАМУЧНИ ВЛАКНА, УРИГЕН 18,4 36,2 161,1 191,6 

5208-5212 
ПАМУЧНИ ТЪКАНИ, 1000 КВ.М 

299 910,1 177,4 50,1 130,3 

61-62 ДРЕХИ - 6 718,0 - 114,4 

6403 ОБУВКИ КОЖЕНИ, МЛН.БР 49,5 1 368,4 114,0 120,9 

72 ЧЕРНИ МЕТАЛИ, ХИЛ.Т 4 605,0 4 804,6 105,9 156,0 

72 (кроме 
7201-7204) 

ЧЕРНИ МЕТАЛИ (ОСВЕН ЧУГУН, 
ФЕРОСПЛАВИ, ОТПАДЪЦИ), 

ХИЛ.Т 3 677,3 4 191,6 97,4 154,7 

7304-7306 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 311,5 608,3 85,8 87,6 

7308 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ ОТ 
ЧЕРНИ МЕТАЛИ, ХИЛ.Т 254,9 629,2 112,2 106,7 

8207 
СМЕННИ РАБОТНИ ДЕТАЙЛИ ЗА 
РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И 

МАШИНИ, ХИЛ.Т 35,2 573,2 135,2 121,6 

8302 
МОНТАЖНА АРМАТУРА И 
ФУРНИТУРА, ХИЛ.Т 207,7 1 026,8 116,3 125,7 

84 
МЕХАНИЧНО ОБОРУДОВАНЕ, 
ХИЛ.Т 3 731,9 44 064,3 122,1 127,3 

84-90 МАШИНИ И ОБОРУДОВАНЕ - 117 341,7 - 134,4 
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85 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДОВАНЕ, 

ХИЛ.Т 1 501,8 28 736,1 109,4 121,3 

8703 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, 1000 БР. 288,3 6 688,6 155,5 164,5 

8704 
ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, 
1000 БР. 27,3 1 869,9 154,0 205,4 

8708 
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА 
МОТОРНИ ТРАНСПОРТНИ 
СРЕДСТВА, ХИЛ.Т 1 236,5 8 885,8 127,8 146,1 

9401-9403 МЕБЕЛ - 1 994,0 - 130,7 

Федерална митническа служба на РФ  http://www.customs.ru 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ДЪРВОДОБИВНАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА РУСИЯ 2020 г. 

Русия е най-голямата страна в света 

по запаси на дървесина, и във връзка с това 

се обръща специално внимание на 

развитието на дърводобивната 

промишленост. На 29 януари 2021 г. 

правителството на Руската федерация 

одобри актуализираната Стратегия за 

развитие на горския комплекс на страната до 

2030 г. (наричана по-долу Стратегия). 

Стратегията е насочена към ефективно 

използване, опазване, защита и 

възпроизводство на горите и включва преход към интензивен модел на горското стопанство, 

въвеждане на цифрови технологии, както и подобряване на горския надзор. Новият документ 

има за цел да подобри както промишлените и икономическите, така и екологичните аспекти на 

дърводобивната промишленост. По-специално, въвеждането на забрана за износ на 

необработена иглолистна и ценна широколистна дървесина и специални норми за използването 

на дървени конструкции в строителството по държавна поръчка, ще стимулира развитието на 

преработвателните мощности в страната. Според разработената Стратегия, след 10 години, 

дължината на ежегодно въвежданите в Русия горски пътища, ще бъде най-малко 2 хиляди км, 

което е четири пъти повече от настоящите показатели. 

През 2018 г. износът от Русия на продукти от дърводобивната промишленост достигна 

своя максимум и възлезе на 13,4 млрд. долара. Според резултатите от 2019 г. обаче общият 

обем на износа намалява с 8,6% до 12,3 млрд. долара. Тази динамика се дължи преди всичко на 

спада на световните цени на повечето видове продукти от целулозно-хартиената промишленост, 

както и от влиянието на мерките на руското правителство, насочени към намаляване на износа 

на необработен дървен материал. 

Значими събития от 2020 г. - увеличаване на износните мита върху необработен дървен 

материал до 60%, по-строги изисквания за фитосанитарен контрол на внос на обла дървесина в 

Китай и последиците от въздействието на COVID-19 върху икономиката като цяло. Тези процеси 

имат безусловно въздействие за резултатите на дърводобивната промишленост за 2020 г., както 

и за прогнозата за развитие на отрасъла в бъдеще. 

Наред с постиженията в бранша има значителен нереализиран потенциал по отношение 

на развитието на ресурсното осигуряване и увеличаването на дълбочината на 

дървообработването. Въпреки значителната подкрепа от страна на държавата, инвестициите в 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

http://www.customs.ru/
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руската дърводобивна промишленост са предимно частни и за напредналото развитие на 

индустрията е необходимо да се повиши нейната инвестиционна привлекателност. 

Като част от това проучване, EY и Асоциацията на професионалистите в хартиената 

индустрия (АСБО) ежегодно провеждат проучване сред представители на сектора. Резултатите 

от проучването позволяват да се определи динамиката на отрасъла и сегментите в руския горски 

комплекс, които имат най-голям потенциал за развитие. 

 

Основни двигатели на развитието на дърводобивния комплекс в Русия и в света. 

1. Световна икономика и население на планетата. 

Наблюдаваният ръст на доходите и като следствие на покупателната способност на 

населението ще подпомогне нарастването на търсенето на стоки и услуги. 

 

Таблица 1. Темпове на ръст на икономиката и населението в Русия и света 

ПОКАЗАТЕЛ  2009–2019 2020–2029 

Темпове на ръст на БВП на глава от 

населението* 

В света 2,0% 2,2% 

В Русия 1,7% 1,9% 

Темпове на ръст на населението 

В света 1,2% 0,9% 

В Русия 0,2% (0,2%) 

* Темповете на ръст са изчислени на базата на стойности, номинирани в щатски долари в реално 
изражение. 

Източник: Oxford Economics 
Дата на актуализиране: 20 ноември 2020 г 

 

2. Динамика на международната търговия. 

Стабилният ръст на международната търговия до голяма степен определя динамиката на 

развитието на производството. 

 

Таблица 2. Темпове на ръст на световната търговия 

ПОКАЗАТЕЛ  2009–2019 2020–2029 

Темпове на ръст на износа В света (1) 4,5% 3,4% 

В Русия (2) 3,3% 2,7% 

Темпове на ръст на износа на 

продукция от дървообработващата 

промишленост** 

В света (3) 2,7% 7,7% 

В Русия (4) 4,8% 7,3% 

* Темповете на ръст, изчислени въз основа на показатели, изразено в щатски долари 
** Дърво, корк и продукти на тяхната основа, целулоза и отпадъчна хартия, хартия и картон 
Източник: Oxford Economics 
Дата на актуализиране: [1], [2] - 20 ноември 2020 г.; [3], [4] - 26 ноември 2020 г 

 

3. Конструиране и производство на мебели 

 
Таблица 3. Темпове на ръст на сградното строителство и производството на мебели 

ПОКАЗАТЕЛ  2009–2019 2020–2029 

Темпове на ръст на износа В света 3,1% 3,5% 

В Русия 0,8% 1,7% 

Темпове на ръст на износа на 

продукция от дървообработващата 

промишленост** 

В света 3,5% 4,1% 

В Русия 2,0% 1,4% 

* Темповете на ръст, изчислени въз основа на производствените данни, номинирани в щатски 
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долари (добавена стойност), в реално изражение 
Източник: Oxford Economics 
Дата на актуализиране: 22 септември 2020 г 

 

Едно от най-популярните направления е дървеното жилищно строителство. В Русия това 

все още са предимно нискоетажни сгради, докато в други страни редица многоетажни проекти 

вече са завършени. За да се стимулира търсенето в Русия, стартира програма за изгодни заеми 

за закупуване на дървени къщи. 

 

4. Възобновяеми енергийни източници 

Получаването на енергия от възобновяеми източници е перспективно направление в 

развитието на световната енергетика. Един от видовете възобновяема енергия е биоенергията, 

която се получава от органични продукти. Според Международната агенция по енергетика (IEA), 

през 2019 г. 8,5% възобновяема енергия е генерирана от биогорива.  

 

Графика 1. Дял на възобновяемата енергия в общото потребление на енергия * 

 

-възобновяема енергия  

 

 

 

 

 

 

* Делът, изчислен въз основа на 

показателя, изразено в квадрилиони 

британски топлинни единици Източник: 

International Energy Outlook 2019; дата 

на актуализиране: 24 септември 2019 г 

 

 

5. Развитие на интернет технологиите. 

Развитието на Интернета до голяма степен промени структурата на потреблението на 

стоки и услуги и в резултат на това повлия на икономиката като цяло. Широкото използване на 

съвременни технологии засегна и горското стопанство. 

Например в света има значителен спад на печатната продукция поради преминаването на 

потребителите към електронни (цифрови) аналози. 

 

Графика 2. Дял на потребителите на интернет от общото количество население 
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Източник: Oxford Economics 
Свят: изчислено въз основа на данни за интернет потребителите и населението по държави; дата на 

актуализиране: август-октомври 2020 г 
Германия, Русия: актуализирана дата - 28 август 2020 г 

 

6. Развитие на електронната търговия. 

Активното навлизане на Интернета значително повлия на развитието на пазара на 

електронна търговия. През 2019 г. обемът на пазара на електронна търговия нарасна с 28% 

(данни за Русия) спрямо 2018 г. 

Според прогнозите на изследователската агенция Data Insight средният годишен темп на 

ръст на интернет продажбите за 2020-2023 г. ще бъде 32%, от които поне 6% от допълнителния 

ръст се дължи на въздействието на пандемията от COVID-19. Въвеждането на карантина, 

ограниченото посещение на магазините, преминаването към отдалечена работа допринесоха за 

притока на нови клиенти, увеличаване на честотата на онлайн покупките, както и 

разширяването на зоните на присъствие на най-големите играчи на пазара за електронна 

търговия. В прогнозата за електронната търговия на Русия е отчетен фактора за намалената 

покупателна способност на населението. 

 

Графика 3. Дял на пазара на електронна търговия в общия обем на търговията на дребно* 

 

 
 

- в света                       - в Русия 

* Данните за Русия са базирани на покупки на материални стоки от руски купувачи в руски онлайн 
магазини. Покупката на услуги, лотарии и потребителски генерирано съдържание, както и покупките в 
чуждестранни онлайн магазини и продажбата на руски стоки на чуждестранни граждани не са включени в 
окончателната извадка 

[1] Източник: Изследвания и пазари, Grand view and research; дата на актуализиране: май 2020 г 
[2] Източник: Data Insight; дата на актуализиране: юли 2020 г 
 

7. Динамика на производството на платове и облекла в света. 

Производството на памук и лен силно зависи от природните фактори (атмосферни 

условия, достъпна обработваема площ и др.). С ръста на потреблението на дрехи и обувки се 

очаква и ръст на търсенето на изкуствени материали (например вискоза, направена от 

разтваряща се целулоза), които ще помогнат за поддържане на баланса между цените, 

търсенето и предлагането на пазара. 

 

Таблица 4. Темпове на ръст на производството на тъкани 

ПОКАЗАТЕЛ  2009–2019 2020–2029 

Темпове на ръст на 

производството на тъкани и 

дрехи* 

В света 3,9% 3,4% 
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ПОКАЗАТЕЛ  2009 - 2019 2020 - 2025 

Темпове на ръст на 

производството на вискозни 

влакна** 

В света 6,7% 7,1% 

    

* Темпове на ръст, изчислени въз основа на производствените данни, номинирани в щатски долари 
(добавена стойност), в реално изражение 

Източник: Oxford Economics; дата на актуализиране: 22 септември 2020 г 
** Темпове на ръст на приходите от производството на вискозни влакна, номинирани в щатски 

долари 
Източник: Mordor Intelligence; дата на актуализиране: 30 септември 2020 г 

 

8. Екология и опазване на околната среда. 

Поради голямото внимание на обществото към въпросите за опазване на околната среда, 

производството на стоки от биоразградими суровини се развива активно. С въвеждането на 

ограничения за използването на пластмаса, нараства производството на опаковки на базата на 

дървени продукти. И така, според базата данни FAOSTAT, през 2009 г. делът на производството 

на опаковъчни материали от хартия в общото производство на хартиени изделия е 24%, към 

2019 г. той нараства до 31%. 

 

Таблица 5. Темпове на ръст на производството на каучук и пластмаса 

ПОКАЗАТЕЛ  2009 - 2019 2020 - 2029 

Темпове на ръст на 

производството на каучук и 

пластмаса* 

В света 4,0% 3,4% 

В Русия 6,9% 3,1% 

* Темповете на ръст са изчислени въз основа на производствените данни, номинирани в щатски 

долари (добавена стойност), в реално изражение 
Източник: Oxford Economics; дата на актуализиране: 22 септември 2020 г 

 

Таблица 6. Темпове на ръст на производството на биоразградими хартиени опаковки 

ПОКАЗАТЕЛ  2017 - 2019 2020 - 2025 

Темпове на ръст на 

производството на 

биоразградими хартиени 

опаковки* 

В света 5,2% 4,7% 

* Приходите от производството на биоразградими хартиени опаковки, изразени в щатски долари 
Източник: Mordor Intelligence; дата на актуализиране: 28 юли 2020 г 

 

Като част от кампанията „Чисто море“ през 2019 г., 60 държави са се отказали от 

употребата на пластмаси за еднократна употреба, а 69 държави са ограничили използването на 

найлонови торбички, според годишния доклад на ООН за околната среда. 127 държави са 

приели законопроекти, които налагат ограничения върху производството и потреблението на 

пластмаса за еднократна употреба. От 2021 г. пластмасовите продукти за еднократна употреба 

(прибори за хранене, съдове и др.) са забранени в Европейския съюз. 

 

Руският износ на продукти от дърводобивната промишленост през 2020 г 

Руският износ на продукти от дърводобивната промишленост през 2020 г., възлиза на 

11,9 милиарда долара. Това е третият резултат в историята. Рекордна е била 2018 г., когато на 

световния пазар се наблюдават рекордно високи цени на целулозата и хартиени продукти, 

равняващи се на $13,5 млрд. Стоковата структура на износа е както следва: дървесни суровини 

- 1,19 млрд. долара, дървесни горива - 0,33 млрд., дървесина - 4,45 млрд., дървени плоскости и 

шперплат - 1,95 млрд., дървени изделия - 0,38 млрд., целулоза и дървесна маса - 1,07 млрд., 
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хартия и картон - 1,93 млрд., изделия от хартия и картон - 0,49 млрд., други продукти и 

рециклируеми материали - 0,11 млрд. долара. 

Въпреки трудностите на пандемичната година, за много продукти от дървообработващата 

промишленост през 2020 г. бяха регистрирани нови рекорди за износ. 

Износът на дървесни пелети и брикети през 2020 г. нараства с 14% до 2,51 млн. т. 

Това е още един исторически максимум. В стойностно изражение износът възлиза на 307 млн. 

долара (+ 5.1%). Русия твърдо е сред първите пет световни износители на дървесни пелети и 

брикети. 

Износът на профилирана нарязана дървесина (багет, паркетна дъска и др.) през 

2020 г. нараства с 25% до 235 хил. тона, което е повторение на историческия рекорд от 2018 г. 

В стойностно изражение износът възлиза на 130 милиона щатски долара (+ 20 %). 

Износът на шперплат през 2020 г. се е увеличил с 3,6% до 2839 хил. куб.м. Това е 

поредният исторически максимум, ръст се регистрира за 12-та поредна година! В стойностно 

изражение износът възлиза на 1154 млн. щ. д. (+ 1,4%). По отношение на износа на шперплат 

Русия през последните години е на второ място в света (след Китай). 

Износът на плочи от дървесни влакна през 2020 г. нараства с 1,2% до 160,5 млн. кв. 

м (931 хил. тона), надминавайки историческия максимум от 2018 г. В стойностно изражение 

износът възлиза на 319 милиона долара (-6,3%). В световен мащаб Русия през 2020 г. се 

нарежда на шесто място по износ на плочи от дървесни влакна. 

Износът на дървени контейнери през 2020 г. нараства с 0,5% до 83 хил. тона, което е 

максимум от 1996 г. В стойностно изражение износът възлиза на 22,5 млн. долара (-1,4%). 

Износът на дървени врати и прагове се е увеличил през 2020 г. с 23% до 91 хил. т. 

Това е най-добрият резултат, поне в най-новата история, а най-вероятно за всички времена 

(няма данни за съветския период). В стойностно изражение износът възлиза на 106 милиона 

долара (+ 12%). 

Износът на химическа целулоза през 2020 г. нараства с 13% до 2,32 милиона тона, 

което се превърна в нов рекорд за всички времена (предишният пик е бил 2,14 милиона тона 

през 2016 г.). Основният износ е на избелена иглолистна целулоза (1517 хил. тона), неизбелена 

иглолистна (426 хил. тона) и избелена широколистна дървесина (373 хил. тона). В стойностно 

изражение износът нараства с 37% и възлиза на 1007 млн. долара (-0.5%). В света Русия е 

деветият по големина износител на целулоза. 

Износът на талово масло през 2020 г. нараства с 27% до 45,4 хил. т. Това е най-

добрият резултат от средата на 90-те години на миналия век, а вероятно и за по-дълъг период. В 

стойностно изражение износът възлиза на 20,6 милиона долара (+ 33%). През последните 4 

години Русия е третият по големина износител на талово масло в света. 

Износът на хартия и картон през 2020 г. се е увеличил с 15% до 3,71 милиона тона, 

като за седма поредна година подновява своя исторически максимум. Абсолютното увеличение 

на износа - 480 хил. тона стана рекордно за последните 25 години. В стойностно изражение 

износът възлиза на $1,929 млн. (-5,6%). Най-голям абсолютен ръст показват различните видове 

опаковъчна хартия и картон, предимно крафтлайнер (+272 хил. тона) и гофрирана хартия (+237 

хил. тона). Основните експортни стоки през 2020 г. са вестникарска хартия (1 062 хил. тона), 

крафтлайнер (612 хил. тона), гофрирана хартия (334 хил. тона), хартия за чували (325 хил. 

тона) и офис хартия (238 хил. тона). В света по общ износ на хартия и картон Русия през 2020 г. 

се покачи на 10-то място, а по отношение на крафтлайнерите - на трето, запазвайки второто си 

място по вестникарска хартия (след Канада) и заемайки трето място по хартия за чували. 

За седма поредна година износът на различни продукти от хартия и картон нараства 

значително. Общо през 2020 г. той възлиза на 303 хиляди тона (+ 9,1%) за 492 милиона долара 

(+ 7,9%) - и двата показателя станаха рекордни. По-специално, износът на кутии и опаковки 

нараства за осма поредна година, достигайки рекорд поне от 1994 г., а най-вероятно за цялото 

време, показател от 140 хиляди тона (+ 1,9%) със 191 милиона долара ( + 7,3%). Износът на 

хигиенни и домакински продукти (с изключение на памперси и дамски превръзки) значително 
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нараства за трета поредна година - до 79 хиляди тона (+ 25%), което се превърна в друг 

исторически максимум, с 95,7 милиона долара (+ 19%) . Износът на тапети нараства за шеста 

поредна година - до 28,6 хиляди тона (+ 9,7%), което се превърна в друг исторически 

максимум, със 108 милиона долара (+ 4,9%); в света за износ на тапети Русия е сред първите 

пет страни. 

Изготвен въз основа на анализ на данни от Федералната митническа служба на Русия, Росстат, Trade 
Map и националната външнотърговска статистика. 

 

Митнически аспекти в дърводобивната промишленост на Русия. 

Руското митническо законодателство върви към затягане на правилата за износ на стоки 

от група 44  ТН ВЭД ЕАЭС (дървесина и изделия от нея, дървени въглища). 

На 21 май 2020 г. правителството на Руската федерация издаде Указ № 771, с който се 

затяга контрола върху износа на дървесина и дървен материал в чужбина. С това решение беше 

установено, че процедурата за временно периодично митническо деклариране на стоки чрез 

подаване на временна декларация за стоки, няма да се прилага за стоки от групата 44 ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

На практика това означава, че ако по-рано, при разкриване на несъответствия между 

действителната информация за стоките и декларираната такава, износителите на дървен 

материал биха могли, използвайки такава процедура, да коригират обемите на изнесената 

дървесина и по този начин да избегнат отговорност в случай на несъответствия, разкрити по 

време на контрол, сега тази процедура е невъзможна. Сега при износ на такива стоки ще е 

необходимо да се декларира точната информация за тяхното количество, цената и други 

характеристики. 

Правителството на Руската федерация допълни списъка на дървен материал, включен в 

списъка на стратегически важни стоки и ресурси (Постановление на правителството на Руската 

федерация от 08.10.2020 г. № 1629). Наред с артикули 4401, 4403, 4404, 4407 и 4408 

стратегически важни стоки ще бъдат и дървените траверси за железопътни и търговски пътища 

(позиция 4406). 

01 януари 2021 г – повишени са експортните митнически ставки на редица позиции от 

горскостопанския комплекс, които сега представляват 80%. 

01 юли 2021 г - ипотечните програми се разпространяват и за индивидуалните дървени 

къщи. 

01 септември 2021 г. - създаване от Рослесхоз, Росреестр и Роскосмос обществена карта 

на горите на Русия. Това е единен публичен електронен ресурс с информация за горите на Русия 

(граници и категории гори, видове разрешена употреба, площи за дърводобив, санитарна сеч, 

термични точки, горски пожари и др.). 

01 януари 2022 г. - в Русия влиза в сила забрана за износ на грубо обработено и 

необработено дърво. 

 

Дърводобивната промишленост на Русия. Планове. 

1,14 трилиона рубли - увеличаване на добавената стойност, създадена от 

предприятията от дърводобивната промишленост, до 2030 г. 

1,5% - увеличаване на приноса на горския комплекс в БВП на страната, до 2030 г. 

286,1 милиона м3 на година - обем на дърводобив до 2030 г. 

70 милиона м3 - производство на дървен материал до 2030 г 

16,6 млн. тона на година - целулозно-хартиена продукция до 2030 г 

2,8 млн. тона - производство на биогориво до 2030 г. 

820 хиляди човека - наети работници в горския отрасъл до 2030 г. 

До 70% - планиран дял на руски продукти на вътрешния пазар на мебели до 2024 г. 

2023 г. – пълноценно функциониране на Федералната държавна информационна система 

на горския комплекс (ФГИС ЛК). 

https://proderevo.net/ ; https://e-cis.info/  

https://proderevo.net/
https://e-cis.info/
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СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

 от туристически и рекреационен тип "Байкальская Гавань" 

в Република Бурятия, Руска федерация 

 (ОЭЗ ТРТ "Байкальская Гавань") 

Специална икономическа зона от туристически и рекреационен тип "Байкальская Гавань" 

е създадена през 2007 г. на територията на Република Бурятия със срок на действие 2057 г. 

 

 

  
 

  
 

 

Дейността на СИЗ осигуряват: 

А.С. Цыденов, Ръководител на Република Бурятия; 

А.И. Тогошиев, Генерален директор на АО „ОЭЗ ТРТ „Байкальская гавань“; 

 

Приоритетни направления за развитие: 

 Здравен туризъм; 

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

 СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „БАЙКАЛЬСКАЯ 

ГАВАНЬ“, РФ 
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 Круизен туризъм; 

 Ски туризъм; 

 Екскурзионен туризъм; 

 Воден туризъм; 

 Религиозен туризъм. 

 

Показатели за дейността на резидентите: 

 Количество резиденти – 5 бр.; 

Обем на заявените инвестиции – 6,2 млрд. руб.; 

Обем на осъществените инвестиции – 0,1 млрд. руб.; 

 Количество създадени работни места – 7; 

  

 

Инфраструктура:  

ВИД РЕСУРСИ 
РЕЗЕРВНА МОЩНОСТ В 

СИЗ 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
10 мВт 

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
3 600 м3/ден 

 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
1 500 м3/ден 

 

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 
9,458 Гкал/час 

 

Данъчни и митнически облекчения за инвеститорите: 

ДАНЪК В РУСИЯ В СИЗ 

ПЕЧАЛБА 20% 

15,5% - в течение на 10 год. от момента на 

получаване на статус резидент; 

 

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. 

 

 

Парцели и помещения под наем: 

ЗЕМЯ СИЗ  

Обща площ земя, ha 3 622,76 

Свободни площи, ha 1 881,79 

Наем, руб/ ha/год: -610 000 

 

Минимални капиталови вложения: 

Изисквания за минимални капиталови вложения към резидентите на СИЗ отсъстват. 

 

Контактни данни:  

670000, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б, офис 310 

Т: +7 (3012) 20-02-21  

E-mail: harborbaikal@gmail.com  

Официален сайт: www.baikalharbor.com  

 

   

mailto:harborbaikal@gmail.com
http://www.baikalharbor.com/

