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БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В МОСКОВСКАТА 

МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА ИЗЛОЖБА 

„ИНТУРМАРКЕТ 2018” В МОСКВА 

 

От 10 до 12 март 2018 г. в московския 

изложбен комплекс «Крокус Експо» се проведе 

Московската международна туристическа изложба 

„Интурмаркет”.  

 

На 10 март Министърът на туризма Николина 

Ангелкова откри българския щанд на международното 

туристическо изложение за професионалисти “Интурмаркет“. 

 

За 13-а поредна година България се представя на международната борса с национален 

щанд на площ от 100 кв. метра. Заедно с Министерството на туризма съизложители са  

български общини и представители на бизнеса. Основен фокус в представянето на страната са 

възможностите за морски, културно-исторически и бланео-, СПА и уелнес туризъм. Това са най-

търсените пътувания от руските туристи за България. 

 

Бюлетин на Центъра на промишлеността 

на Република България в Москва 

- Москва 

 
МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

 - Руските зърнени пазари: резултати за 2017 
година; 
ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 
- Компенсация на ДДС на чуждестранни 
граждани през 2018 г.: накратко за това 
нововъведение; 

-  Актуализиран списък на селскостопански 
продукти, суровини и храни, забранени за внос 
в Руската федерация с произход САЩ, 
държавите членки на ЕС, Канада, Австралия и 

Кралство Норвегия; 
ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА САХАЛИНСКА 
ОБЛАСТ, РФ 

 

 

 

 
 

24-27.04.2018г. – изложение „Гуми, 

гумени изделия и каучици“, 

„Експоцентър”, Москва; 

 

25-27.04.2018г. – „InterCHARM 2018“ - 

XVII Международно изложение за 

парфюмерия и козметика, изложбен 

център Крокус Експо, Москва; 

 

28.04.2018г. – Празник на откриването 

на фонтаните в гр. Тамбов, РФ – базар с 

българско участие; 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ СЪДЪРЖАНИЕ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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ЦЕНТЪРЪТ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА 

РЕПУБЛИКА БОЛГАРИЯ В МОСКВА ВЗЕ 

УЧАСТИЕ В «ДЕНЯТ НА ГЛАВНИЯ ИНЖИНЕР–

2018» 

На 13 март 2018 година,  Центърът на 

промишлеността на  Република Болгария в Москва 

взе  участие в «Денят на  главния  инжинер–2018» 

в иновативен център  «Сколково», организиран от 

Агенцията за технологическо развитие. 

АНО "Агенцията за технологическо развитие" 

е създадена с указ на правителството на Руска 

федерация през 2016 година, като основната му задача е да съдейства на руските  предприятия 

по внедряване на технологични  решения от световен мащаб, с цел да се повиши 

конкурентоспособността на руското производство и продукция. 

В рамките на мероприятието бе представен публичен отчет на  първите «истории на 

успеха» на руския бизнес в съвместните проекти с АНО «АТР». Също така бяха представени  

новите продукти на Агенцията, разработени в съответствие с текущите перспективи и  

потребности  на руските региони и предприемачи. 

На пленарната сесия беше показан новият технологически продукт – «Разработка на 

регионалните промишлени политики за развитие». Комплекса от мероприятия е разработен в 

съответствие с изискванията на правителството на РФ и вече се реализира в няколко пилотни 

проекта.  

В рамките на отделните сесии бяха презентирани: 

 Иновационния продукт «Цифрова трансформация на руските  предприятия»; 

 Проекта по създаване на руски хибриден локомотив с партньори ЗАО 

«Трансмашхолдинг», ОАО «РЖД» и корпорация «Проект – Техника»; 

 Принципи на формиране на технологически коридори по примера на ГК 

«Автодор» - безконтактно преминаване по платени участъци на пътища в Руска 

федерация; 

 Преработка на отпадъци. Съвместен  проект на АТР и Правителството на 

Московска  област; 

 Водещи технологии в строителството с партньор асоциация «Национално  

обединение на производителите на строителни материали, изделия и конструкции»; 

 Търсене на технологични  решения за  производство на  ксантанов клей; 

 Локализация за технология за безизкопно полагане на оптични кабели  

SAERTEX-LINER®; 

 Технологична модернизация на производство на тръбопроводи и 

тръбопроводна  арматура,  ЗАО «АК Фобос». 

ЦПРБ в Москва и АНО „АТР“ постигнаха  договореност за подпомагане внедряването на 

иновативни технологии и проекти между български и руски предприятия в сферата на 

промишлеността, селското стопанство и услугите.Нашите фирми могат да търсят партньори по 

внедряване на своите технологии с помощта на  електронната безплатна платформа на АТР 

«Супермаркет за технологии». 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА – УРАЛ 2018» В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ 

 

От 20 до 22 март 2018 г., в г. Екатеринбург, РФ, се проведе 18-то специализирано 

изложение «Металлообработка. Сварка – Урал 2018». 
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На обща изложбена площ от 120 кв. метра, в началото на изложбения павилион, 

финансирана от Министерството на икономиката на Република България, бе представена 

колективна експозиция на български предприятия. Беше представена продукцията на 

дванадесет фирми - ЗММ-България Холдинг 

(http://www.zmmbulgaria.com), «Балканкар 

Рекорд» АД, г.Пловдив (www.balkancar-record.com 

), ЕЗ «Елпром Троян» ЕООД, г.Троян 

(www.elpromtroyan.com ), «Силома» АД, 

г.Силистра (www.siloma.bg ), МВ «Янтра» 

АД,г.Габрово (www.yantra.bg ),  «Динамо-Сливен» 

АД,г.Сливен (www.dynamo-bg.com), «Нимерия» 

ЕООД, г.София (http://www.nimeriya.bg), «ДВК 

Арт» ЕООД (http://www.dvk-art.ru), «Хидравлика 

96» ООД –Казанлък (www.hyd96.com ), «Краностроене Инженеринг» София, «Ева Комерс» 

София (https://9406-bg.all.biz/ ), и LED ENERGY . 

По време на изложението бе проведена демонстрация на реално оборудване и на 

производствените възможности на българските предприятия-участници в изложението.  

Проведени бяха срещи с регионалните търговски партньори и колеги на фирмите, с 

представители на руските предприятия, с представители на организации, с които вече са 

създадени добри партньорски отношения, установиха се нови полезни контакти. 

Резултатите от изложението на колективния щанд се определят от участниците  като 

изключително положителни. Освен реалните продажби на експонатите на «ЗММ-България 

Холдинг» и «Балканкар», по време на изложението, бяха постигнати договорености за бъдещи 

сделки от всички участници в колективната ни експозиция, без изключения. 

На изложението, на площ от 6 400 кв.м. взеха участие повече от 170 участника от 10 

страни, сред които Германия, Швейцария, Чехия, Южна Корея, Япония, Казахстан и др., които 

представиха  своите  технически решения, иновации, технологии и машини. Изложението бе 

посетено от над 2 600 браншови специалисти от уралските предприятия. 

 

 

БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЦПРБ НА СРЕЩА С 

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИТИЩИ, РФ 

На 27.03.2018г Центъра на промишлеността 

на Република България в Москва съвместно с 

Администрацията на градски окръг Митищи,  

организира бизнес делегация от български фирми и  

осъществи работни посещения в заводите на 

ООО“Мост-1“,  ООО „ССТ“ и Московски пивоварен 

завод. 

Бизнес визитата е продължение на 

изграденото партньорство  между администрацията на градски окръг Митищи, Община Габрово и 

Центъра на промишлеността на Република България в Москва. 

В мероприятието взеха участие българските фирми  АО „Янтра“ – Габрово с предмет на 

дейност производство на  електротелфери, ООО „Бултехком“ – металорежещи машини и 

стругове, ООО „БУЛКАР-РУС“  - подемна техника, мото и електрокари, ООО „Балканфудс“ – 

хранително-вкусова  промишленост,  консервация и козметика , ООО „ЗТС - Неда“ -  туризъм и 

фестивали,ОАО „СТАМ“ – автоматизирани складови системи. Българската делегация получи 

възможност да се запознае отблизо с производството на  руските предприятие и оцени 

възможностите за бъдещо сътрудничество.  По време на деловите разговори българските  

компании направиха презентации на своята дейност и установиха  преки контакти с 

ръководствата на руските фирми. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА 

БЪЛГАРИЯ 

На 29 март в хотел „Лекко“ Митищи при 

съдействието на Центъра на промишлеността на  

Република България в Москва се проведе презентация на 

туристическия потенциал на България от туроператора 

«Света на спорта XXI век» / ЗТС «Неда»/. 

Администрацията на градски окръг Митищи, 

Московска област  чрез ръководителите на отдела по 

Външни връзки, Отдел „Туризъм“ и Управление „Култура“, 

предоставиха възможност на българската компания да запознае широката общественост от града 

и окръга с туристическия потенциал на България.  

Директорът на компанията «Света на спорта XXI век» Стилиян Якимов проведе 

презентация пред заинтересованите местни представители от администрацията на града, 

производствени предприятия, училища, културни организации и туроператорски фирми.  

На 27.03.2018г. г-н Якимов бе част от състава на делегацията от  Центъра на 

промишлеността на  Република България в Москва, посетила няколко местни предприятия 

включително група компании «ССТ», от която проявиха интерес по организиране на 

туристически пътувания в България за техните служители, семейства и деца.  

Взаимодействие по линия на туризма е ново направление в сътрудничеството на градски 

окръг Митищи с България, което открива определено големи перспективи. В тази връзка от 

«Света на спорта XXI век» са изготвени специални предложения за гражданите и организациите 

на градски окръг Митищи.   

Туроператора «Света на спорта XXI век» заяви, че компанията не работи в масовия 

сегмент, а осъществява своята дейност в пряко сътрудничество с корпорации, организации и 

колективи. Сред основните партньори се открояват Московския съвет на профсъюзите, 

Сургутнефтгаз, Газпром, Лукойл и други компании. Туроператора по България успешно обслужва 

техните служители и деца.  

Другите направления които развива «Света на спорта XXI век» са лагер-сборове, детски 

здравни лагери, почивки за пенсионери, семейни почивки, лечебно-възстановителни програми, 

екскурзионни турове, детски, младежки и спортен туризъм, хотелски сервиз и обслужване. Като 

цяло дейността на българския туроператор може да се определи като социален туризъм.  

България е страна, която руските граждани познават добре и обичат. Езикова бариера 

практически не съществува. Природните условия са уникални: пясъчни плажове, топло море и 

което е немаловажно подходящото съотношение между цена и качество. Всичко взето заедно 

прави почивката в България привлекателна за всички възрастови групи и особено за децата  и 

хората от третата възраст. 

 

 

 

КОМПЕНСАЦИЯ НА ДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПРЕЗ 2018 Г.: НАКРАТКО ЗА 

ТОВА НОВОВЪВЕДЕНИЕ 

 

От 1 януари 2018 г. влезна в сила чл. 169.1 от Данъчния кодекс на РФ, който предвижда 

възможност за компенсиране на чужденците на ДДС, платен при закупуване на стоки на 

територията на Руската федерация. Данъкът ще бъде възстановяван от организации работещи в 

            Информационни материали 
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сферата на търговията на дребно или посреднически 

компании, включени в специален списък, одобрен от 

Министерството на промишлеността и търговията на РФ. 

От 1 януари 2018 г. влезнаха в сила изменения в 

Данъчния кодекс на Руската федерация, предвиждащи 

въвеждането на tax free в Русия. 

 

Какво представлява системата tax free? 

Под система tax free (преведена от английски "без 

данъци") се разбира предоставяне на привилегия, която 

предоставя на чуждестранните граждани правото да възстановяват ДДС при закупуване на стоки 

на територията на Руската федерация. 

Въвеждането на тази система, според законодателя, ще помогне за увеличаване на 

продажбите и притока на средства във федералния бюджет. 

 

Същността на системата tax free или как се възстановява данъка. 

1. Чужденец купува стоки на територията на Руската федерация от търговските вериги на 

дребно в размер не по-малък от 10 000 рубли на ден. 

2. След това представя на продавача своя паспорт, с който е влезнал в страната. 

3. Получава от продавача квитанция с необходимите реквизити. 

4. Стоките се изнасят от територията на Руската федерация в рамките на 3 месеца от 

датата на покупката, като се постави съответната дата на чека. 

5. В рамките на една година, купувача може да се обърне към продавача или към негов 

представител за възстановяване на ДДС. 

 

Изисквания към чуждестранните граждани, кандидатстващи за компенсация по 

ДДС. 

 Наличие на паспорт на държава, която не е член на Евразийският икономически 

съюз, с който е влезнал в Руската федерация; 

Забележка: Държавите-членки на Евразийският икономически съюз в момента са 

Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан. 

 Покупка на стоки, с изключение на акцизни стоки, в размер не по-малко от 10 000 

рубли за един календарен ден. 

Забележка: списъкът на акцизните стоки е утвърден в чл.138 от Данъчния кодекс на 

Руската федерация. 

 Покупка на стоки само от търговци на дребно, включени в специалния списък на 

Министерството на промишлеността и търговията на РФ; 

Забележка: закупуването на стоки от организации, които не са включени в посочения 

списък, лишава чуждия гражданин от правото да възстанови ДДС. 

 Получаване на чек от търговеца или друг документ, потвърждаващ покупката. 

Забележка: изискванията към чека за извършените покупки са утвърдени в чл. 169.1 от 

Данъчния кодекс. Имайте предвид, че този документ се издава в допълнение към касовия чек. 

 Износ на стоките от територията на Русия в рамките на три месеца от датата на 

тяхното закупуване. 

Забележка: в противен случай ДДС няма да бъде възстановен. 

 Обръщение за възстановяване на ДДС в рамките на една година от датата на 

покупката. 

Забележка: Ако чужденеца се обърне по-късно за възстановяване на средствата, то ще 

му бъде отказано да бъде възстановено ДДС. 
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Изисквания към чека за извършените покупки. 

Официална форма на този документ няма, той се прави в произволна форма, но с 

посочване на задължителните реквизити: 

 Номера и дата на съставяне на документа; 

 Дата и номер на касовата бележка, издадена към момента на покупката; 

 Наименование, индивидуален данъчен номер и адреси на организацията за 

търговия на дребно (или нейно подразделение, ако покупката е направена в нея); 

 Трите имена на чужденеца, който е купил стоките с латински букви; 

 Паспортни данни на чужденеца и името на държавата, която е издала документа; 

 Наименование, артикули, брой на продадените стоки, както и единиците за 

измерване; 

 Размерът на ДДС за всеки продукт; 

 Баркод, който позволява  да идентифицира документа. 

 

Организация за търговия на дребно, която претендира да участва в системата tax 

free трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да бъде платец на ДДС. 

2. Да се намира в специално предназначени за търговия места. 

3. Да бъде регистриран не по-късно от две години преди годината, в която е подадено 

заявлението за включване в системата за tax free. 

4. Да няма на първия ден от месеца, в който е подадено заявлението, дълг за данъци, 

такси, застрахователни премии, глоби, санкции. 

Забележка: ако най-малко едно от горните условия не е спазено, на организацията ще бъде 

отказано включване в системата за tax free. 

 

Къде трябва да се намират търговците на дребно, участващи в tax free 

В настоящият момент се утвърждава списък на адресите, на които трябва да бъдат 

разположени организациите за търговия на дребно, претендиращи да участват в системата tax 

free. 

 

Адреси на участниците в системата tax free 

Град Точен адрес 

Москва 

Красная площадь, 3 

Петровка, 2, 7, 10, 11, 13/15, стр.1-1А, 16 

Третьяковский проезд, 1 

Большая Дмитровка, 18 стр.2 

Столешников переулок, 7 стр.1, 10 стр.3, 11, 14 

Театральный проезд, 5 стр.1 

Цветной бульвар,15, стр. 1 

Кутузовский проспект, 48 

Пресненская наб., 2 

Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4 

Проезд Бумажный, 14, стр.3 

Московска област 65-66 км. МКАД, г. Красногорск, п/о «Красногорск-4» 
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Санкт-Петербург 

Ул. Большая Конюшенная,21-23 

Невский пр., 11, 12, 16, 35, 36, 152, 152 литера А, 114-116 литера А, 153 

Московский пр., 205, 207, 220 

Набережная реки Мойки,73А 

Лиговский проспект, 30 

Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» 

Краснодарски край 

г. Сочи, ул. Войкова, 1 

г. Адлер, АО «Международный аэропорт Сочи», А-355 

с. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель,5 

с. Эсто-Садок, ул. Олимпийская,35 

с. Эсто-Садок, ул. Апчинская, 16 

Великий Новгород 
ул. Газон, 5/2 

ул. Ломоносова,29 

Калининград 

ул. Профессора Баранова,34 

Ленинский проспект,30 

ул. Баранова,40 

ул. Театральная,30 

Артем Муравьиная бухта,73 

Владивосток 

пр. 1000 лет Владивостоку,57 

ул. Семеновская,15 

ул. Черемуховая,15 

ул. Русская, 2К 

ул. Семеновская,25 

Полетаева, 6Д 

ул. Комсомольская,13 

ул. Светланская,31 

 

Кой може да възстанови на чужденците ДДС при закупуване на стоки на 

територията на Руската федерация. 

 Търговските организации за търговия на дребно, включени в списъка на 

Министерството на промишлеността и търговията. 

 Посреднически организации, с които търговците на дребно могат да сключат 

споразумение. 

Забележка: Услугите за възстановяване на ДДС ще бъдат обложени с нулева ставка, 

която трябва да бъде потвърдена отделно. 
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Как се изчислява стойността за възстановяване на ДДС. 

Размерът на ДДС, който ще бъде възстановяван на чужденците, ще се явява разликата 

между размера на данъка изчислен от продавача минус стойността за услугата за компенсиране 

на този данък. 

 

http://moneymakerfactory.ru/  

 

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, СУРОВИНИ И ХРАНИ, 

ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ С ПРОИЗХОД САЩ, ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ 

НА ЕС, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ 

 

 

Код **** 

ТН ВЭД ТС 
 

Описание*) ***) 

0201 Меса от животни от рода на едрия 

рогат добитък, пресни или 

охладени 

0202  

Меса от животни от рода на едрия 

рогат добитък, замразени 

0203  

Меса от животни от рода на 

свинете, пресни, охладени 

или замразени 

0207 Меса и карантии, годни за 

консумация, от домашни птици от 

позиция 0105, пресни, охладени 

или замразени 

 от 0210 ** Меса, осолени или в саламура, 

сушени или пушени 

 от 0301** 

  

  

  

0302, 

0303, 0304, 

0305, 0306, 

0307, 0308 

Жива риба (с изключение на 

малки рибки атлантическа сьомга 

(Salmo salar) и пъстърва (Salmo 

trutta) 

  

 Риби и ракообразни, мекотели и 

други водни безгръбначни 

от 0401**, от 

0402**, 

от 0403**, от 

0404**, 

от 0405**, от 

0406** 

Мляко и млечни продукти (с 

изключение на безлактозно мляко 

и безлактозни млечни продукти) 

http://moneymakerfactory.ru/
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0701 (с 

изключение на 

0701 10 000 0, 

0702 00 000, 

0703 (с 

изключение на 

0703 10 110 0) 

, 0704, 

0705, 0706, 

0707 00, 

0708, 0709, 

0710, 0711, 

0712 (с 

изключение на 

0712 90 110 0), 

0713 (с 

изключение на 

0713 10 100 0), 

0714 

Зеленчуци, растения, корени и 

грудки (с изключение на картофи 

за посев, лук за посев, сладка 

хибридна царевица за посев и 

грах за посев) 

0801, 0802, 

0803, 0804, 

0805, 0806, 

0807, 0808, 

0809, 0810, 

0811, 0813 

Плодове и ядки 

1601 00 Колбаси и подобни продукти от 

месо, карантии или кръв, 

приготвени храни на база на тези 

продукти 

от 1901 90 110 

0** , 

от 1901 90 910 

0** 

от 2106 90 920 

0**, 

от 2106 90 980 

4**, 

от 2106 90 980 

5**, 

от 2106 90 980 

9** 

Хранителни или готови продукти 

(с изключение на биологично 

активни добавки, витаминно-

минерални комплекси, вкусо-

ароматични добавки, протеинови 

концентрати (от растителен и 

животински произход) и техните 

смеси; хранителни влакна ; 

хранителни добавки (включително 

комплексни). 

 

                           http://static.government.ru/media/files 

 

 

 

 

 

 

 

РУСКИТЕ ЗЪРНЕНИ ПАЗАРИ: РЕЗУЛТАТИ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

• Абсолютно рекордно ниво на производство на зърно, пшеница и бобови растения: 

съответно 134.1 ММТ (+13.5 ММТ за сезон 2016/17), 85.8 ММТ (+12,5) и 4.3 ММТ (+1.3). 

• Ръстът на производство е обезпечено не само за сметка на екстензивното развитие на 

количеството площи, но в по-голяма степен, за сметка на феноменалното увеличение на добива: 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

http://static.government.ru/media/files
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2.8 тона/хектар  (+10%) от всички зърнени култури, пшеница 3,1 тона/хектар (+16 %), бобови 

1,9 тона/хектар (+15%). 

• Въпреки намаляването на площите за ечемик с 4% в сравнение с предходната година, 

поради ръста на добива, брутният доход значително е нараснал - 20.6 ММТ (+2,6) - 2,6 

тона/хектар (+ 19%). 

• Рекордните темпове на износа водят до необходимостта от увеличаване на оценката на 

общите експортни доставки за сезона: до 47.5 ММТ на зърнените култури (+10.6 ММТ), в това 

число 36,5 ММТ на пшеницата (+9.1 ММТ), 5.5 ММТ на ечемика (+2,55 ММТ), 4 ММТ на 

царевицата (-1,2 ММТ) в сравнение с предишната година. 

През последните сезони е обичайно да се 

говори за все повече и повече обновления на 

рекордите на селскостопанските пазари. И 

настоящият сезон не е изключение за зърнените 

култури. Въпросът обаче е до колко ефективни 

са тези рекорди по отношение на по-

нататъшното развитие на отрасъла, както и на 

доходите на селскостопанските производители в 

частност и на страната като цяло. 

Текущата селскостопанска година със 

сигурност ще се запомни с рекордни брутни 

доходи от зърно в страната - 134.1 ММТ, както и 

с още един абсолютен максимум в производството на пшеница - 85,8 ММТ. Производството на 

ечемик и царевица е съответно 20.6 ММТ и 12.1 ММТ. Трябва да се отбележи, че растежът на 

производството не е свързано толкова с увеличаването на посевните площи - 47.9 мил.хектара 

(+0.7 мил.хектара или 1.5% 2016/17), а с рекордния ръст на добивите - 2,8 тона/хектар (0,25 

тона/хектар или 10% към последната година), което частично е индикатор за интензификация 

на производството, въпреки че основно това е следствие на благоприятното време. Някои 

експерти посочват като възможен фактор и намаляването на нивото на "укриване" на реколтата, 

особено във фермерския сектор. В контекста на по-строг контрол от страна на данъчните органи, 

мащабите на „сивите“ операции със зърно значително са намалели. 

 

Брутният обем на зърнени култури, хил.т. 

 

 
-пшеница        -ечемик       -царевица        -овес       -ръж        -бобови       -прочие 
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Динамиката на производството на зърнени култури 

 

 
 

- посевни площи/хил.хектара             -реколта/тон от хектар 

 

 

Що се отнася до качество на зърното, то както обикновено в годините на високи реколти, 

не е най-високо, но напълно достатъчно за нуждите на руските заводи за преработка, така и за 

рекорден износ. По-специално, в страната е добито рекордно количество пшеница 4-ти клас – 

основната износна позиция на Русия на световния пазар. По оценка на ИКАР, износа на зърнени 

култури за целия сезон включва: 47,5 ММТ на зърнени култури (+10,6 ММТ за 2016/17), 36,5 

ММТ пшеница (+9,1 ММТ), 5,5 ММТ ечемик (+2,55 ММТ), 4 ММТ царевица (-1,2 ММТ). В края на 

месец декември, оценъчно, износа на всички видове зърнени е възлизал на над 28 милиона 

тона, включително и над 21,5 милиона тона пшеница. 

Рекордната експортна траектория на Руската федерация е изградена на фона на известно 

понижение в производството на зърнени култури като цяло и на пшеница, особено в основните 

страни производителки, което дава на страната определени конкурентни предимства в цената. 

Делът на Русия в световната търговия с пшеница достига до невероятните 20% (+ 5%  16/17). 

Значително увеличение на присъствието се наблюдава на пазари като Африка, Югозападна и 

Югоизточна Азия. 

Оценката на ИКАР за вътрешното потребление на зърно, включително евентуалните 

добавки и загуби, достига 81 MMT, което е с 2 MMT по-високо от миналия сезон, а също така е 

рекорден показател за последните 25 години. В страната продължава постепенно да се 

увеличава използването на зърнени култури за фураж. 

Въпреки рекордният износ, поради ограничените възможности на транспортната 

инфраструктура, цените на зърнените култури в регионите, отдалечени от пристанища паднаха 

под износните (стойността на пристанището плюс доставката до пристанището). Освен това, 

цените пряко отразяват баланса на търсенето и предлагането по позиции, по-специално  

изобилието на пшеница от клас 5, голямото търсене за износ на ечемик и добрите запаси от 

царевица при животновъдите. 

Друга особеност е относително равномерното разпределение на рекордното производство 

в цялата страна. С акцент върху Юга, разбира се, но все пак почти всички Федерални окръга 

показват високи износни излишъци. 

 

http://www.ikar.ru/   

http://www.ikar.ru/
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ 

 59 острова; 

 1 район;  

 17 окръга;  

 14 града; 

 7 села; 

 

 

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА: 

Минерални ресурси:  

Нефт, въглища, природен газ и неговите хидрати, 

злато, торф, строителни материали; полускъпоценни камъни 

и др. 

Водни ресурси:  

 Реки - гъсто и добре развита речна мрежа - около 65 

хиляди реки, като най-големите са Поронай (350 км) и 

Тымь (330 км). 

 Морета – Охотско и Японско. 

 Подземни минерални и термални води, подходящи за балнеологични цели; минерална 

кал.  

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА САХАЛИНСКА ОБЛАСТ 

 Дървообработваща и целулозно-хартиена промишленост; 

 Машиностроене и оборудване; 

 Производството на строителни материали; 

 Нефтопреработвателна промишленост; 

 Електронна и оптико-механична промишленост; 

 Електроенергетика.  

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА САХАЛИНСКА ОБЛАСТ 

Областта е специализирана в производството на картофи, зеленчуци, 

Животновъдството в областта е специализирано в отглеждането на едър рогат добитък, 

Територия: 87 101 кв.км 

Губернатор: Олег Кожемяко 

Федерален окръг: Далечния Изток  

Административен 

център: 

Южно Сахалинск 

Часови пояс: UTC+10/MSK+7 

website: https://sakhalin.gov.ru/  

Население: 490 181 

Разстояние до Москва 6 652 км. 

        Икономическа справка за Сахалинска област, РФ 

 

https://sakhalin.gov.ru/
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производство на месо, млекопроизводство, свиневъдство, рибовъдство, домашни птици (пилета, 

патици, гъски, пуйки). 

 

ТРАНСПОРТ 

Включва: железопътен, автомобилен, въздушен, морски. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 673 775,40 млрд., ₽ 1 369 003,10 хиляди на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 210,31 млрд., ₽ 429 465 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия – 64,00 %; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 5 890,20 млн., $ 12 070,10 на човек; 

 Ниво на безработица – 6,5%; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 54 896; 

 Жизнен минимум - ₽ 12 213; 

 

 

Инвестиционни проекти на територията на Сахалинска област: 

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: http://mineconom.admsakhalin.ru/  

 

Инвестиционна привлекателност на Сахалинска област:  

 Висок суровинен потенциал; 

 Инвестиционни площадки; 

 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 Сахалинска област: 

 

 

 
 

НЕФТОПРЕРАБОТВАТЕЛНА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

 

РИБНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

ХИМИЧЕСКА И НЕФТОХИМИЧЕСКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

http://mineconom.admsakhalin.ru/

