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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

в „България – Русия: многопланово регионално партньорство“- 

съвместен проект на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, 

Националното туристическо представителство на Република България в РФ и 

Българският културен институт в Москва. 

 

Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Националното 

туристическо представителство на Република България в РФ и Българският културен институт в 

Москва инициират съвместен проект: „България – Русия: многопланово регионално 

партньорство“. 

Условията на продължителна пандемия, причинена от COVID-19, в която светът живее 

вече повече от година, доведоха до сериозни промени в начина на живот, дейност, комуникации 

във всички сфери.  

Негативните ефекти са факт - сериозни търговски загуби на бизнеса, срив на туризма, 

преустановяване на традиционния начин на общуване и дейност в сферата на културата. 

В създалата се неблагоприятна обстановка осезателна е необходимостта от координирани 

съвместни действия за активизиране и ускоряване на информационния обмен чрез включване на 

повече заинтересовани участници от руска и българска страна – задгранични икономически, 

туристически, културни представителства, регионални български и руски администрации, 

общински структури, търговско-промишлени палати, отраслови асоциации, стопански субекти и 

др. Засилва се потребността от реален диалог „на живо“ за възстановяване на търговско-

икономическите, туристическите отношения, културните връзки. 

Целта на съвместната инициатива, Проекта „България – Русия: многопланово 

регионално партньорство“, е да се окаже съдействие, в рамките на нашите компетенции, на 

българските организации, на отрасли и компании, засегнати от кризата, които работят на руския 
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пазар или имат интерес към установяване на контакти с руски партньори. Проектът ще помогне 

за ефективно възстановяване на дейността им и преминаване към по-нататъшно развитие на 

двустранните партньорски отношения във формат и активности, отговарящи на новите 

реалности. 

Проектът цели системно запознаване на заинтересованите структури, компании от 

България и Русия с добри производствени, търговски, туристически практики, повишаване на 

експортната култура, трансфер на знания и технологии, адаптиране на стоките и услугите към 

изискванията на новото време, към нуждите на българския и руския пазар, представяне 

специфичните качествени изисквания за отделни стокови групи, услуги и др. И всичко това в 

една динамична среда на културен обмен, в която ясно се отчита взаимната връзка между 

различните икономически отрасли, туризма и културата като основа за многопланово 

партньорство. 

Проектът предвижда: 

1. Организиране на двустранни срещи съвместно с представители на федерални и 

регионални администрации и отраслови организации, ТПП, представители на бизнеса и 

заинтересовани структури на регионите на РФ, с цел установяване на конструктивен диалог и 

планиране на конкретни действия, свързани с  взаимноизгодно многопланово партньорство в 

областите на икономиката, туризма и културата. 

2. Организиране на двустранни Бизнес форуми с участието на руски и български 

заинтересовани структури и компании, предоставящи възможност за презентации на различни 

проекти, компании, продукти и услуги пред заинтересовани потенциални партньори. Целта е 

разкриване на допълнителни възможности за насърчаване на търговското, индустриално 

сътрудничество между български структури и компании и техни руски партньори, засилване на 

партньорството в областта на туризма, връзките в сферата на културата. 

3. Организиране на съпътстващи културни мероприятия, които да допълват и 

обогатяват двустранните българо-руски срещи и форуми. 

4. Издаване и разпространение на информационен бюлетин на български и руски 

език с презентиране на теми и участници в проекта. 

 Проектът: „България – Русия: многопланово регионално партньорство“ ще 

стартира през месец април 2021 г. в он-лайн формат, като в бъдеще ще се използват 

различни форми на провеждане на събитията в зависимост от санитарно-епидемиологичните 

ограничителни мерки в България и Русия.  

Програмата за 2021 г. ще бъде публикувана на 10 март т.г. на сайта на Центъра на 

промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ) www.cprb.ru  

Организаторите се обръщат към всички заинтересовани с предложение за участие в 

Проекта „България – Русия: многопланово регионално партньорство“, а информацията да 

се разпространи сред всички, които имат интерес да активизират контактите си на пазар Русия 

или да намерят нови партньори. 

Желаещите очакваме да изпратят потвърждение за включване в проекта, включително и в 

първото мероприятие през месец април 2021 г. 

 

За тази цел е необходимо да запълните онлайн анкета по следния линк: 

https://forms.gle/xFCVpJbYKjLpmX2J7  

 

Въпроси свързани с попълване на анкетите и участие в проекта да се изпращат на 

E-mail: project2021@cprb.ru  

 

 

http://www.cprb.ru/
https://forms.gle/xFCVpJbYKjLpmX2J7
mailto:project2021@cprb.ru


 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Февруари 2021/брой 02 

www.cprb.ru 
  

3 
 

 

 

ТОП ОТРАСЛИ СПОРЕД ДИНАМИКАТА НА ОБОРОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

В РУСИЯ ЗА 2020 Г. 

Росстат публикува информация за оборота на организациите в Русия за 2020 г. Кризата, 

причинена от пандемията COVID-19 и последвалите ограничения засегнаха компаниите по 

различни начини, в зависимост от тяхната отраслова принадлежност. Най-големи загуби са 

понесли транспортните предприятия, обслужващите организации, както и минната индустрия. 

Спечелиха фармацевтичните холдинги, информационните технологии и доставките. 

Като цяло за икономиката най-трудният период в Русия се оказа от април до юли 2020 г., 

когато в продължение на 4 месеца поред оборотът на компаниите намаляваше спрямо същия 

период на 2019 г., включително през април спадът е 12,9%, през май 11,8%. 

През август започва период на възстановяване, който достига максимума си през 

декември, когато компаниите увеличиха оборота си с 11,6% спрямо декември 2019 г., а в края 

на годината съвкупният оборот на организациите все пак надхвърли нивото от 2019 г. с 2,4%, 

като преодоля нивото от 202 трилиона рубли. 

 

Динамика на оборота на руските компании през 2020 г. 

 

 
 

Ако преминем към секторният срез по предприятия, то оборотът на компаниите, 

занимаващи се с железопътен превоз на пътници през 2020 г. е намалял с 58,2%; 

авиокомпаниите са намалили показателите си с 41,8%, хотелиерите с 33%; приходите на 

компаниите занимаващи се с добив на нефт и газ са намалели с 24,2%. 

От друга страна, фармацевтичните компании увеличиха оборота си 1,5 пъти от 633 

милиарда рубли до 946 милиарда рубли; ИТ с 33,4%; организациите с пощенска и куриерска 

дейност - с 28,9%. 

Тези цифри всъщност потвърждават особеностите на настоящата икономическа ситуация 

както в страната, така и на външните пазари. 

 

 

 

            ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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Динамика на оборота на руските компании по отрасли  

през 2020 г. в съотношение с 2019 г.,%, млрд. руб. 

 

Дейност 

Код на 

основния 

вид 

дейност 

ОКВЭД2 

Оборот 

за 2019 

г., млрд 

руб. 

Оборот 

за 2020 

г., млрд 

руб. 

Прираст/снижение 

на оборота, % 

Дял в 
кумулативния 

оборот, % 

ОБЩО: - 197 733 202 413 2,4 100,0 

Производство на 

лекарствени средства и 

материали 

21 633 946 49,3 0,5 

Информационни 

технологии 
63 414 552 33,4 0,3 

Пощенски връзки и 

куриерски дейности 
53 230 296 28,9 0,1 

Производство на 

тютюнени изделия 
12 239 294 22,9 0,1 

Добив на металически 

руди 
07 1 550 1 882 21,4 0,9 

Производство 

металургическо 
24 6 676 7 796 16,8 3,9 

Растениевъдство и 

животновъдство 
01 2 793 3 257 16,6 1,6 

Производство гумени и 

пластмасови изделия 
22 1 119 1 295 15,7 0,6 

Производство, пренос и 

разпределение на пара и 

гореща вода 

35.3 1 275 1 467 15,0 0,7 

Водоснабдяване; 

канализация, 

организация на събиране 

и преработка на боклука  

E 1 166 1 336 14,5 0,7 

Строителство F 7 056 8 068 14,3 4,0 

Производство на 

текстилни изделия 
13 253 284 12,1 0,1 

Производство на дрехи 14 250 280 11,8 0,1 

Производство на 

хранителни продукти 
10 5 648 6 274 11,1 3,1 

Търговия на едро 46 52 058 57 342 10,2 28,3 
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Обработка на дървесина 

и производство изделия 

от дърво и тапи, освен 

мебели 

16 647 711 9,8 0,4 

Горско стопанство и 

дърводобив 
02 232 254 9,3 0,1 

Производство на 

различни готови изделия 
32 244 266 9,2 0,1 

Дейности в сферата на 

телекомуникациите 
61 1 999 2 148 7,5 1,1 

Разработка на 

компютърни програмни 

обезпечения 

62 1 221 1 312 7,4 0,6 

Риболов и рибовъдство 03 354 380 7,3 0,2 

Производство на други 

неметалически и 

минерални продукции 

23 1 645 1 765 7,3 0,9 

Производство на 

електрическо 

оборудване 

27 1 082 1 160 7,3 0,6 

Дейности в областите на 

здравеопазването и 

социалните услуги 

Q 2 955 3 146 6,4 1,6 

Дейности в областта на 

водният транспорт 
50 257 273 5,9 0,1 

Търговия на дребно 47 17 987 18 949 5,4 9,4 

Операции с недвижими 

имоти 
L 2 829 2 974 5,1 1,5 

Дейности в областта на 

културата, спорта и 

развлеченията 

R 303 318 4,8 0,2 

Производство на 

химикали и продукти 
20 3 040 3 173 4,4 1,6 

Производство на машини 

и оборудване 
28 1 390 1 446 4,1 0,7 

Производство на хартия 

и хартиени изделия 
17 1 054 1 091 3,5 0,5 

Търговия с моторни 

превозни средства и 

мотоциклети 

45 6 956 7 157 2,9 3,5 
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Производство на 

компютри, електронни и 

оптични продукти 

26 1 407 1 444 2,6 0,7 

Товарни превози с 

железопътен транспорт 
49.2 2 145 2 199 2,6 1,1 

Производство на готови 

металически изделия 
25 2 680 2 746 2,5 1,4 

Производство на мебели 31 267 272 2,0 0,1 

Производство на други 

превозни средства и 

оборудване 

30 1 957 1 982 1,3 1,0 

Производство, пренос и 

разпределение на 

електроенергия 

35.1 7 194 7 249 0,8 3,6 

Складиране и 

спомагателни 

транспортни дейности 

52 4 011 4 028 0,4 2,0 

Административна 

дейност  
N 1 613 1 617 0,2 0,8 

Професионални, научни 

и технически дейности 
M 5 513 5 521 0,2 2,7 

Други отрасли - 3 965 3 919 -1,1 1,9 

Издателска дейност 58 124 120 -2,9 0,1 

Производство на кожа и 

кожени изделия 
15 80 77 -4,0 0,0 

Тръбопроводни 

транспортни дейности 
49.5 2 858 2 715 -5,0 1,3 

Производство на напитки 11 933 883 -5,3 0,4 

Производство на 

моторни превозни 

средства, ремаркета и 

полуремаркета 

29 2 888 2 735 -5,3 1,4 

Производство и 

разпределения на 

газообразни горива 

35.2 1 447 1 359 -6,1 0,7 

Товарни превози 49.4 1 309 1 219 -6,9 0,6 

Печатна дейност и 

копиране на носители на 

информация 

18 305 282 -7,8 0,1 

Образование P 608 560 -7,9 0,3 
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Добив на други 

минерали 
08 587 540 -7,9 0,3 

Добив на въглища 05 1 415 1 200 -15,1 0,6 

Ресторантьорство 56 1 073 907 -15,4 0,4 

Дейности на други 

сухопътни превози на 

хора 

49.3 484 403 -16,6 0,2 

Производство на кокс и 

петролни продукти 
19 12 764 9 928 -22,2 4,9 

Добив на суров нефт и 

природен газ 
06 12 378 9 377 -24,2 4,6 

Хотелски дейности 55 278 186 -33,0 0,1 

Дейности във въздушния 

транспорт 
51 1 570 914 -41,8 0,5 

Междуградски и 

международни 

железопътни превози на 

пътници 

49.1 325 136 -58,2 0,1 

Източник: Росстат, изчисления Крединформ 

 

Методология: 

Оборотът на организациите включва разходите за експедирани стоки от собствено 

производство, работи и услуги, извършени със собствени сили, както и приходите от продажбата 

на стоки, закупени отстрани (без данък върху добавената стойност, акцизи и други подобни 

плащания). 

Данните от текущата статистика за показателя "оборот" за пълния брой от предприятия се 

формират ежемесечно въз основата на информация от единната форма на федералното 

статистическо наблюдение № П-1 "Информация за производството и експедицията на стоки и 

услуги" и допълнително изчисление за съвкупността от предприятия, за които няма месечни 

данни. 

Федералният статистически формуляр за наблюдение № P-1 се предоставя от всички 

юридически лица, които са търговски организации, както и организации с нестопанска цел от 

всички форми на собственост, които произвеждат стоки и услуги за продажба на други 

юридически и физически лица (с изключение на малкия бизнес, банки, застрахователни и други 

финансови кредитни институции), средният брой служители на които за предходната година 

надхвърля 15 души, включително работещите на непълен работен ден и по договори за 

гражданско право. 

https://credinform.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://credinform.ru/
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ПАЗАРЪТ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ 

В РУСИЯ ЗА 2020 Г. 

 

Като цяло, през календарната 2020 година и през 

първите месеци на зърнения сезон 2020/21 (септември-

август) се наблюдава стабилна ситуация по отношение 

на производството и предлагането на повечето зърнени 

култури, с изключение, може би, на овесените люспи. 

COVID-19, падането на курса на рублата и високите 

котировки на световния пазар на всички зърнени 

култури имаха дестабилизиращ ефект върху 

конюнктурата на руския пазар на зърнени култури. 

През втората половина на март се наблюдава рязък скок на цените. Това беше 

предизвикано от ажиотажното търсене на зърнени култури на потребителския пазар на фона на 

страхът от въвеждане на пълна карантина поради коронавируса. В рамките на няколко дни, 

няколко часа след отварянето на магазините, зърнените храни бяха пометени от рафтовете. 

През април възходящата тенденция на цените продължи. В резултат на това, в зоните на 

стоковото производство цените се увеличават - за елда в Алтайския край през април до 

февруари с 58%, за ориза в Краснодарски край - 51%. Цените на просото в Саратовска област и 

Херкулеса в Алтайски край се покачиха по-незабележимо - съответно с 35% и 28%. 

 

Средни производствени цени на основните зърнени култури 

в зоните на стоковото производство, руб./т. с ДДС 

 
                                       ориз                 елда                  просо                    херкулес 

Източник: ИКАР 

 

През май цените започнаха бързо да спадат. Търсенето на зърнени култури спада, 

населението е направило запаси за няколко месеца напред. В същото време насищането на 

пазара със зърнени храни остава високо през този период. В отговор на ажиотажното търсене, 

зърнените заводи са увеличили производството си. През март производството е близко до 

рекордно, а през април - рекордно. 

 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

https://agrovesti.net/images/2021-content/articles/krupy_01_21.jpg
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Производство на зърнени култури като цяло, хиляди тона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: ИКАР 

 

Към края на лятото на 2020 г. започва да се преработва зърното от новата реколта. 

Въпреки опасенията относно параметрите на реколтата поради метеорологични фактори, 

брутната реколта от елда и ориз се оказва по-висока от тази през 2019 г. Производството на 

просо и овес намалява. 

Брутна реколта от посеви, хиляди тона 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ориз 1 110 1 081 987 1 038 1 099 1 141 

Елда 861 1 187 1 525 932 784 893 

Просо 572 629 316 217 440 396 

Овес 4 538 4 766 5 456 4 719 4 423 4 132 

Източник: Росстат 

Общото производство на зърнени култури през септември-ноември от сезон 2020/21 леко 

намалява, като възлиза на 431 хиляди тона в сравнение с 444 хиляди тона за същия период на 

сезон 2019/20. 

Елда. 

От реколтата през 2020 г. в сезон 2020/21 могат да бъдат произведени повече от 500 

хиляди тона елда. Като се вземат предвид и запасите, това количество е достатъчно не само за 

вътрешното потребление, което понастоящем се оценява от IKAR на 390-410 хил. тона, но и за 

износ в съседни страни. 

През сезон 2019/20 експорта възлиза на 79 хил. тона. За 3-те месеца на настоящия сезон 

- 32 хил. тона срещу 23 хил. тона за същия период на миналата година. 

Цените на елдата традиционно са много нестабилни. Освен цената на суровините, 

спекулативните фактори имат голямо влияние върху динамиката на цените. Информацията за 

възможно намаляване на брутния добив на елда, поради суша в редица региони на територията 

на Алтайски край, предизвика повишаване на цената й в средата на лятото. След това, през 

август цените се възстановиха. Запасите от зърнени култури, направени през пролетта, са на 

свършване, а влошаването на епидемиологичната ситуация допринася за засилване на 

търсенето на най-популярните зърнени култури. 

 

 

 

https://agrovesti.net/images/2021-content/articles/krupy_02_21.jpg
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Производството на елда, хиляди тона 

 

Источник: Росстат 

През 2020 г. Алтайски край представлява почти 56% от брутната реколта от елда в Русия. 

Ориз. 

Предлагането на ориза към началото на новия сезон 2020/21 бе високо в резултат на 

увеличеното производство. Намалява се експорта му поради временното ограничение свързано с 

пандемията. В края на сезон 2019/20 той възлиза на 116 хиляди тона (176 хиляди тона в 

предишния). Вносът се увеличава до 245 хиляди тона (209 хиляди тона). Високи са и 

количествата запаси - над 150 хиляди тона. 

Цената на ориза след пролетните скокове постепенно през летните месеци спаднаха. Това 

се случи въпреки информацията за остър недостиг на вода за напояване на оризови насаждения, 

поради суша в Краснодарски край и възможно унищожение на някои култури. 

 

Производството на ориз, хиляди тона

 

Источник: Росстат 

От началото на сезон 2020/21 обаче цените на ориза започнаха да растат на фона на 

https://agrovesti.net/images/2021-content/articles/krupy_04_21.jpg
https://agrovesti.net/images/2021-content/articles/krupy_05_21.jpg
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общото покачване на цените на повечето зърнени култури, опасения от намаляване на 

висококачествени суровини през новата реколта, високото ниво на световните котировки за 

оризови и зърнени култури, поради обявеният локдаун в редица азиатски страни, възобновяване 

на активния износ. 

За 3-те месеца на текущия сезон (септември-ноември) износът възлиза на 65,2 хил. тона 

при 33,8 хил. тона за същия период на миналата година. За 3-те месеца от сезон 2019/20 Турция 

значително увеличи вноса на руски ориз, внасяйки 47,1 хил. тона, включително 43,7 суров. За 

същия период на миналия сезон вносът възлиза на 19,2 хил. тона, в т.ч. 16,7 хиляди тона - 

суров. 

Страни вносителки на руски ориз 

 

Съществува вероятност през 2021 г. да се намалят насажденията на ориз в Краснодарски 

край, за сметка на по-малко водолюбиви култури, ако ситуацията с водните ресурси не се 

подобри до началото на сеитбената кампания. 

"Херкулес" 

Овесените ядки, които не са претърпявали значителни ценови промени през последните 

няколко години, поставят нови ценови рекорди от началото на текущия сезон. Основната 

причина е рязкото поскъпване на овеса вследствие на спада на производството през последните 

3 години и намаляването на дела на зърнените култури през 2020 г., поради неблагоприятните 

метеорологични условия в Алтайски край и редица други региони на производство. 

Изкупната цена на овеса в Алтайски край в средата на декември достигна 15 хиляди 

рубли/тон с ДДС, което е над 1,7 пъти по-висока в сравнение с началото на зърнения сезон. 

 

Покупни цени на хранителен овес в Алтайски край, рубли/тон с ДДС 

 
Източник: ИКАР 

Турция 72% Азърбайджан 
4% 

Белгия 3% 

Казахстан 3% 

Украйна 3% 

Таджикистан 
1% 

Йордания 3% 

Белорусия 2% 

Монголия 4% Други 5% 

https://agrovesti.net/images/2021-content/articles/krupy_07_21.jpg
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От ноември насам обаче цените на "Херкулес" започнаха да се снижават: купувачите не 

бяха готови да купуват люспи на установените исторически максимални цени, в същото време 

заводите трябваше да продават произведените продукти поради краткия срок на годност. 

Просо. 

За втора поредна година на руския пазар няма напрежение в предлагането на тази 

зърнена култура. Производството е нараснало значително спрямо сезон 2018/19. 

Просото, което заедно с други зърнени култури рязко поскъпна през пролетта, след това 

поевтиня още по-осезаемо. От началото на настоящия сезон тази зърнена култура показва 

равномерна динамика на цените. 

 

Производството на просо, хиляди тона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Росстат 

 

През 2020 г. обаче брутният добив на просо се оказа малко под оптималното търсене на 

пазара, който се оценява от IKAR на ниво 400-450 хиляди тона. 

 

https://agrovesti.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

 от промишлено-производствен тип „Доброград-1“ в Ковровски район на Владимирска 

област („ОЭЗ ППТ „ДОБРОГРАД - 1“) 

Специална икономическа зона от промишлено-производствен тип „ДОБРОГРАД - 1“ е 

създадена през 2020 г. на територията на Владимирска област със срок на действие 2069 г. 

 

Дейността на СИЗ осигуряват: 

Владимир Сипягин, Губернатор на Владимирска област; 

Денис Антипов, Генерален директор на „ОЭЗ ППТ „ДОБРОГРАД - 1“ 

 

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

 СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „ДОБРОГРАД - 1“, РФ 

https://agrovesti.net/
https://agrovesti.net/images/2021-content/articles/krupy_08_21.jpg
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Приоритетни направления за развитие: 

 производство на медицинско оборудване; 

 производство на хартиени изделия и опаковки; 

 лека промишленост; 

 производство на текстил; 

 производство на мебели; 

 хранително-вкусовата промишленост; 

 химически съоръжения и производство; 

 производство на строителни материали: 

 средно машиностроене. 

 

Инфраструктура:  

ВИД РЕСУРСИ РЕЗЕРВ В СИЗ  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ >40 мВт 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ >6 000 м3/час 

КАНАЛИЗАЦИЯ >6 000 м3/час 

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ >25 000 м3/час 

ОПТИЧЕН КАБЕЛ До 10 000 Mbit/сек. 

 

Данъчни и митнически облекчения за инвеститорите: 

ДАНЪК В РУСИЯ В СИЗ 

ПЕЧАЛБА 20% 

2% първите 7 години от момента на получаване 

на печалба; 

7% - от 8-та до 12-та година; 

15,5% - след това до 2069 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 
10-250 

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; 
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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:  

Т: +7 915 790-04-77 

E-mail: info@sezdobrograd.com  

 

Официален сайт: 

 www.sezdobrorgraв.com  

 

 

mailto:info@sezdobrograd.com
http://www.sezdobrorgraв.com/

