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СТОКООБМЕНЪТ МЕЖДУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ НА СТОКИ ОТ ГРУПАТА 

„ТРАНСПОРТ“ 

Декември 2017 г. – Юни 2018 г. 

 

1. Обща информация: 

Търговският оборот между Русия и България на стоки от групата „Транспорт“ за периода 

декември 2017 г. - юни 2018 г. е 16,2 мил. долара с общо тегло 14,2 хил.тона. 

Основният оборот се пада на "средства за сухопътен транспорт, с изключение на 

железопътни и трамвайни състави; техни части" (47%), "Железопътни локомотиви, 

трамваи; техните части; оборудване за жп и трамвайни пътища" (30%). 

В структурата на стокообмена по страни (на стоки от групата „Транспорт“) на първо място 

е Япония (13%), следвана от Германия (13%). България за Русия е партньор №47 с дял от 0,1%. 

 

2. Общи резултати по месеци. 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

  - ВНОСЪТ НА НИШЕСТЕНИ ПРОДУКТИ В РУСИЯ ПРЕЗ 2013 Г. - 1-ВО 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- СТОКООБМЕНЪТ МЕЖДУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ НА СТОКИ ОТ ГРУПАТА 

„ТРАНСПОРТ“ - Декември 2017 г. – Юни 2018 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА РЕПУБЛИКА ХАКАСИЯ, РФ 
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            ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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Стокообменът между Русия и България на стоки от групата „Транспорт“ 

за периода декември 2017 г. – юни 2018 г.,$  

 
 

Показатели Експорт – Импорт, USD   Общи резултати по месеци, млн. USD 

ПЕРИОД ЕКСПОРТ ИМПОРТ 

Декември 2017 1 514 982,27 898 977,79 

Януари 2018 1 008 971,55 409 444,02 

Февруари 2018 1 518 769,55 445 856,45 

Март 2018 1 167 083,83 1 201 151,09 

Април 2018 1 891 369,86 468 059,14 

Май 2018 1 180 218,05 734 658,39 

Юни 2018 3 186 053,54 579 376,63 
 

ПЕРИОД СУМА 

Декември 2017 $2,4 мил. 

Януари 2018 $1,4 мил. 

Февруари 2018 $2 мил. 

Март 2018 $2,4 мил. 

Април 2018 $2,4 мил. 

Май 2018 $1,9 мил. 

Юни 2018 $3,8 мил. 

Общо: $16,2 мил. 
 

 

 

3. Показатели по тегло. 

Стокообменът между Русия и България на стоки от групата „Транспорт“ за периода 

 декември 2017 г. – юни 2018 г.,тон 
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Показатели Експорт – Импорт, USD   Общи резултати по месеци, млн. USD 

ПЕРИОД ЕКСПОРТ ИМПОРТ 

Декември 2017 2 322,939 108,201 

Януари 2018 893,081 77,419 

Февруари 2018 1 308,887 69,795 

Март 2018 426,212 177,926 

Април 2018 1 180,113 76,861 

Май 2018 298,202 119,799 

Юни 2018 7 024,529 102,825 
 

ПЕРИОД ТЕГЛО/ТОН 

Декември 2017 2,43 хил 

Януари 2018 971 

Февруари 2018 1,38 хил 

Март 2018 604 

Април 2018 1,26 хил 

Май 2018 418 

Юни 2018 7,13 хил 

Общо: 14,2 хил. 
 

 

4. Структура на стокооборота. 

ГРУПА СТОКИ 
ДЕКЕМВРИ 

2017 
ЮНИ 2018 ИЗМЕНЕНИЯ 

∑ 
(декември 

2017- 

юни 2018) 

ДЯЛ 

1786: Железопътни локомотиви, 
трамваи; части за тях; 

оборудване за жп и трамваини 
линии. 

$523 хил. $396 хил.     24% $4,8 мил. 29,7% 

1787: сухопътни превозни 
средства, с изключение на 
железопътни и трамвайни 

състави; части за тях. 

$1,3 мил. $723 хил.     42% $7,5 мил. 46.5% 

1788: летателни апарати, 
космически кораби и части за 
тях. 

--- --- --- --- 0% 

1789: кораби, лодки и плаващи 
съоръжения. 

$639 хил. $2,6 мил.     314% $3,9 мил. 23,8% 

ОБЩО: $4,2 мил. $308 мил.  $16,2 мил. 100% 

 

5. Стокооборотът на Русия от групата „Транспорт“ за периода декември 2017 г. – 

юни 2018 г. с други страни, $ 

№ СТРАНА 
∑ (октомври 2017 
-октомври 2018) 

ДЯЛ 

1 Япония $2,42 млрд 13,3% 

2 Германия $2,3 млрд 12,7% 

3 Беларус $1,6 млрд 8,8% 

4 Китай $1,43 млрд 7,9% 

5 Южна Корея $1,23 млрд. 6,8% 

6 САЩ $1,16 млрд. 6,4% 

7 Казахстан $691 млн. 3,8% 

8 Словакия $553 млн. 3% 

9 Сингапур $539 млн. 3% 

10 Чехия $493 млн. 2,7% 

11 Англия $473 млн. 2,6% 

12 Финландия $458 млн. 2,5% 

13 Нидерландия $403 млн. 2,2% 

14 Франция $333 млн. 1,8% 

15 Швеция $323 млн. 1,8% 

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

45 Мароко $23 млн. 0,1% 

46 Дания $17,2 млн. 0,1% 

47 България $16,2 млн. 0,1% 

48 Киргизия $14,4 млн. 0,1% 

49 Малайзия $13 млн. 0,1% 

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

 По всички страни: $18,1 млрд 100% 

http://ru-stat.com/ 

http://ru-stat.com/
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 ВНОСЪТ НА НИШЕСТЕНИ ПРОДУКТИ В РУСИЯ 

ПРЕЗ 2013 Г. - 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.  

 

Компанията ID-маркетинг е провела подробно проучване 

на руския пазар за дълбоката обработка на зърното през 2013-

2018 г. Изследването е посветено на анализа на ситуацията на 

пазара на продукти от дълбоката преработка на зърно, по-

специално нишесте, меласа, царевичен глутен, пшеничен глутен, 

лимонена киселина, натриев глутамат, фуражен триптофан, 

анализ на настоящите тенденции и перспективни сегменти. 

Проучването съдържа подробен анализ на вътрешното 

производство, потреблението, външнотърговския пазар, 

профилите на участниците на пазара, общ преглед на световния пазар и страните от ОНД и 

анализ на вноса на нишестени продукти. 

Според ID-Marketing, през 2014 г. вноса на захарни нишестени продукти е достигнал 

максимален обем от 111.4 хил. тона. Ръстът по отношение на 2013 г. възлиза на 11.6%. През 

2015 г. обемът на доставките в страната на разглеждания продукт е значително намалял - с 

34,8% в сравнение с 2014 г. През 2016 г. вносът се е увеличил с 8% до 78,4 хил. тона. През 

2017 г. обемът на доставките се променя незначително. През първите три месеца на 2018 г. 

обаче вносът на захарни нишестени продукти намалява с 34,6% в сравнение с януари-март 2017 

г. 

 

Динамика на импорта на захарни нишестени продукти 

 през периода 2013 – 1 тримесечие на 2018 г., /тонове 

  

 
 

Източник: ID-маркетинг 

 

През 2017 г. делът на глюкозата и глюкозните сиропи съставлява 52,6% от общия обем на 

вноса. Също така, значителен дял на вноса на захарни нишестени продукти заема 

малтодекстрина - 38,4% в края на 2017 г. 

Динамиката на вноса на модифицирано нишесте в Русия има непостоянен характер. През 

2017 г. в страната са внесени 95,6 хил.тона, което е с 9,4% повече от 2016 г. През януари - март 

2018 г. обемът на доставките спада незначително в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

1 трим. 2017  1 трим. 2018 
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През 2017 г. вносът на натурални нишестета в Русия показва ръст и достига 34 хил. тона. 

В сравнение с 2016 г. обемът на доставките е нараснал с 8,6%. Според резултатите от първите 

три месеца на 2018 г. показателите са намалели в сравнение със същия период на 2017 г. с 

26,4%. Най-голям е делът на вноса на картофеното и царевичното нишесте, като техният дял в 

общия обем през 2017 г. е съответно 42.5% и 33.5%. 

 

Структура на импорта на натурални нишестета в Русия през 2017 г., % (натурално изражение) 

 

 
Източник: ID-маркетинг 

 

През 2017 г. прираста на вноса на царевичен глутен е бил 31,2% в сравнение с 2016 г. 

През първото тримесечие на 2018 г. обемите намаляват в сравнение със същия период на 2017 г. 

с 18.2%. 

През 2017 г. вносът на пшеничен глутен намалява с 29% в сравнение с 2016 г. През 

януари - март 2018 г. обемът на вноса намалява в сравнение със същия период на предходната 

година с 7.4%. 

Износът на захарни нишестени продукти е много по-малък в сравнение с вноса. Основно 

се експортира малтодекстрин. Делът му в структурата на износа през 2017 г. е 87.1%. През 

първото тримесечие на 2018 г. делът му в общия обем е 79,4%. 

В износа на малтодекстрин основен дял заема карамеленият малтодекстрин. През 2017 г. 

делът му в продажбите в този сегмент е 59.8%. 

През 2013 г. - 2015 г. износът на натурални нишестета от Русия се е увеличил с 59.6%. 

През 2016 г. обемите на вноса намаляват с 7,1% в сравнение с 2015 г. През 2017 г. износът на 

руско натурално нишесте рязко се покачва. В сравнение с 2016 г. ръста е с 65,2%. През първото 

тримесечие на 2018 г. положителната динамика се е съхранила. В сравнение със същия период  

на 2017 г., износът се е увеличил 2,3 пъти. 

Основната част от износа е от царевично нишесте. Делът му през 2017 г. възлиза на около 

94% от общия обем. 

Износът на модифицирани нишестета е незначителен на фона на естествените нишестета. 

През 2017 г. обемът на износа е намалял с 12,2%. През първото тримесечие на 2018 г. износът 

се е увеличил в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. с 70,2%. Най-голям дял в 

структурата на износа заемат "модифицирани други нишестета" - 85% от експортните продажби 

през 2013 г. - 1 кв. 2018 г.. 

През 2017 г. спадът в предлагането на глутен възлиза на 83.2% в сравнение с 2016 г. 

През първото тримесечие на 2018 г. отново се наблюдава положителна тенденция. В сравнение с 

януари-март 2017 г., износът на царевичен глутен се е увеличил с 3.2 пъти. 

картофено 
нишесте 
42,50% 

царевично 
нишесте 
33,50% 

пшенично 
нишесте 
12,30% 

нишесте от 
тапиока 
10,30% 

оризово 
нишесте 

1,20% други 0,30% 
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През 2017 г. износът на пшеничен глутен спадна с 19,6% в сравнение с 2016 г. През 

първото тримесечие на 2018 г. експорта се е увеличил спрямо същия период на 2017 г. с 57%. 

Като цяло, в структурата на руския пазар на нишестени продукти, доминират вносните 

продукти. В редица сегменти, като например кристалната гликоза, потребностите на пазара се 

покриват само от вносни продукти. 

 

 

 http://www.id-marketing.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ 

 5 републикански градски окръга;  

 8 муниципални района;  

 5 града с републиканско подчинение; 

 7 селища от градски тип. 

 

 

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА: 

 

Минерални ресурси:  

Желязо, молибден, злато, каменни въглища, природен 

газ, неметални минерали: барит, бентонит, мрамор и гранит, 

строителни материали, находища на мед, полиметали, 

фосфорити, азбест, гипс, нефрит. 

 

Водни ресурси:  

 Реки - добре развита речна мрежа с обща дължина около 8 000 км., като най-големи са: 

Енисей, Абакан, Томь, Белый Июс, Чёрный Июс, Чулым; 

 Езера –около 5 000 езера; 

 

 

Територия:  61 569 км2 

Президент: Валентин Коновалов 

Федерален окръг: Сибирски федерален 

окръг 

Административен център: Абакан 

Часови пояс: UTC+8/MSK+4 

website: https://r-19.ru   

Население: 536 200души 

Разстояние до Москва 4 218 км. 

        Икономическа справка за Република 

Хакасия, РФ 

http://www.id-marketing.ru/
https://r-19.ru/
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ПРОМИШЛЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

 Машиностроене и оборудване; 

 Електроенергетика; 

 Химическа промишленост; 

 Цветна металургия; 

 Лека промишленост; 

 Хранително-вкусова промишленост; 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Животновъдството е специализирано в областта на скотовъдството: отглеждат се едър 

рогат добитък, свине, овце, кози, коне, пилета. 

Растениевъдство: пшеница, ечемик, овес, просо, грах, картофи, зеленчуци и плодове.  

 

ТРАНСПОРТ 

Включва: железопътен, автомобилен, въздушен. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 143 534,20 млрд., ₽ 269 016,30 хиляди на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽  36,31 млрд., ₽ 67 880 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия – 61,70 %; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 11,30 млн., $ 21,10 на човек; 

 Ниво на безработица – 6,20%; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 29 085; 

 Жизнен минимум - ₽ 8 006. 

 

Инвестиционни проекти на територията на Република Хакасия: 

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: https://invest.r-19.ru/  

Инвестиционна привлекателност на Република Хакасия:  

 Висок суровинен потенциал; 

 Развита транспортна инфраструктура; 

 Инвестиционни площадки; 

 Устойчива социална и икономическа политика; 

 Специални регионални програми за подпомагане на бизнеса; 

 Ефективно работещи районни институции за развитие; 

 Индивидуален подход към инвеститора; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка.  

 

 

Приоритетни направления за инвестиции в Република Хакасия: 

 

 

 
 

ТУРИЗЪМ 

 

СТРОИТЕЛСТВО 

 
 

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

ГОРСКА, ДЪРВООБРАБОТВАЩА И 

ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

https://invest.r-19.ru/
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 


