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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

на проекта „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. 

 

МЕСЕЦ ТЕМАТИКА 

20 Април 2021 г. 

„България – Русия: многопланово регионално 

партньорство. Презентация на български и руски 

компании пред представители на федерални и 

регионални администрации и отраслови организации, 

ТПП, представители на бизнеса и заинтересовани 

структури на регионите на РФ и България“. 

19 Май 2021 г. 
„България – Русия: многопланово регионално 

партньорство. Туристически форум“. 

9 Юни 2021 г. 

„България – Русия: многопланово регионално 

партньорство. Инвестиционните възможности и 

бизнес-климата в България и Руската федерация“. 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РУСИЯ С ХИМИЧЕСКИ И НЕФТОХИМИЧЕСКИ 

ПРОДУКТИ ПРЕЗ ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2020 Г.; 

  

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КАТЕГОРИИ ЗА 

ИЗНОС В РУСИЯ; 

- РУСКАТА ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ПОКАЗВА ПОЛОЖИТЕЛНА 

ДИНАМИКА; 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА: 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „ЦЕНТЪР“, РФ; 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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Септември 2021 г. 
„България – Русия: многопланово регионално 

партньорство. България и Република Башкортостан“. 

Октомври 2021 г. 
„България – Русия: многопланово регионално 

партньорство. България и Алтайски край, РФ“. 

Ноември 2021 г. 
„България – Русия: многопланово регионално 

партньорство. България и Ленинградска област, РФ“. 

 

* Програмата е примерна и може да претърпи промени, за което ще бъдете 

уведомени своевременно. 

 

 

ЦЕНТЪРЪТ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ В 

МОСКВА СЪВМЕСТНО С ПОСОЛСТВОТО В МОСКВА 

ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 

 

На 03.03.2021 г., по повод националния празник на 

България, посланик Атанас Кръстин, дипломати от Българското 

посолство и сътрудници на ЦПРБ в Москва поднесоха венци и 

цветя на Параклиса-паметник на гренадирите, загинали в 

боевете при Плевен. 

Цветя бяха положени и от представители на 

Министерството на външните работи на Руската федерация, 

Министерството на отбраната и Съвета на Федерацията. 

В същия ден Руската православна църква проведе 

молебен в памет на руските войни и българските опълченци, 

загинали за свободата на България. 

Тази година, поради действащите в руската столица 

противоепидемични мерки във връзка с пандемията и 

ограничението за провеждане на публични мероприятия, не се състоя традиционната съвместна 

официална церемония за отдаване на воински почести на героите. 

 

 

ЦЕНТЪРЪТ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА 

БЪЛГАРИЯ В МОСКВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В 27-ТО 

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО 

ИЗЛОЖЕНИЕ „MITT’ 2021“ -  16.03. – 

18.03.2021 Г. 

 

Центърът на промишлеността на България 

в Москва съвместно с Туристическото 

представителство на България в Руската 

федерация взе участие в 27-то Международно 

туристическо изложение „MITT 2021“, което се 

проведе в периода 16 – 18.03.2021 г. в 

Международния изложбен център „Крокус 

Экспо“, Москва. 

MITT е най-голямото международно туристическо изложение в Русия в категорията 

„Туризъм и отдих“, делова площадка за страни, региони и туристически компании от целия свят, 

които представят своите туристически продукти и услуги на руския пазар. 



 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Февруари 2021/брой 02 

www.cprb.ru 
  

3 
 

След едногодишна пауза това е първото оф-лайн туристическо изложение в Русия, в което 

си дадоха среща 1 533 участника от 52 руски региона и 15 страни, сред които Турция, Гърция, 

Куба, Израел, Хърватска, Казахстан и др. 

България е традиционен участник в този голям международен туристически форум. И през 

тази година Министерството на туризма организира българското участие, като за първи път в 

него, поради затворени граници, български туроператори са представени от техни руски 

партньори. 

Страната ни бе представя на изложението с атрактивен национален щанд и презентации в 

няколко събития от деловата програма.  

През трите дена на „MITT’2021“ интересът от страна на професионалните посетители към 

България, като туристическо направление и възможностите за почивка и възстановяване на 

здравето, бе много голям. Редица руски региони проявиха интерес и към активизиране на 

професионалните контакти с български туристически организации и компании. 

  

Министерството на туризма получи 

престижното отличие за „Най-добро презентиране 

на направление“ на 27-то Международно 

туристическо изложение MITT’2021 по време на 

тържествената церемония за награждаване на 

участниците в изложението. 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ КАТЕГОРИИ 

ЗА ИЗНОС В РУСИЯ. 

 

През изминалата година структурата на износа 

на селскостопански продукти в Русия се 

трансформира: в допълнение към зърното и рибата, 

търсенето на руско месо, захар и маслодайни култури 

за износ е нараснало, отбелязва Центърът за 

промишлена експертиза на Руската земеделска банка 

(Россельхозбанк). 

През последните пет години руският износ се диверсифицира. Както и преди, в 

структурата на износа на храни основният дял заемат зърнените и маслодайни култури, 

продуктите от хранителни масла и мазнини и риболовния комплекс. В същото време динамично 

се развива износът на животновъдни продукти и някои видове растителни продукти. 

През последните пет години износът на захар от Русия нараства със среден годишен темп 

от 128% годишно, свинско месо - 96% годишно, рапично семе и слънчогледови семена - 

съответно 75% и 70% годишно, и птиче месо - 41% годишно. 

Увеличението на износа на селскостопански продукти се дължи и на насищането на 

хранителния пазар в Русия. Например, потреблението на месо в страната нараства: през 2019 г. 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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тази цифра достига 77 кг на глава от населението в трупно тегло, а през следващите няколко 

години е възможен ръст до 78-79 кг на глава от населението. Ръстът ще бъде постигнат до 

голяма степен благодарение на увеличаването на производството на немасово месо - пуешко, 

патешко, агнешко. 

През 2020 г. износът на захар, маслодайни култури и месо от Руската федерация възлиза 

на 3,4 млрд. долара. Тези категории представляват 11% от общия износ на селскостопанската 

продукция на Русия, който през 2020 г. за първи път достига 30 млрд. долара. Според 

резултатите от миналата година, основните категории за износ са зърнени култури, риба и 

продукти от хранителни масла и мазнини. Износът на зърно през 2020 г. се е увеличил до 10,3 

млрд. долара от 7,9 млрд. долара през 2019 година. Износът на риба и ракообразни през 2020 г. 

възлиза на 4,7 милиарда долара. Износът от категорията „мазнини, масла и восъци“ през 2020 г. 

се е увеличил с 25% до 4,3 млрд. долара. 

През 2020 г. повече от 150 държави са закупували хранителни продоволствия от Русия. 

Китай остава най-големият вносител през последните 5 години, като увеличава закупуването на 

руски продукти средно с 24% годишно, което е 13% от стоките внасяни от Русия. Турция е на 

второ място и представлява 10% от износа, на трето и четвърто - Казахстан и Египет със 7%, на 

пето - Южна Корея с 6%. 

Изминалата година беше уникална в много отношения - колебанията в обменните курсове 

и желанието на много държави да осигурят продоволствени запаси по време на кризата, 

причинена от пандемията на коронавируса, доведоха до рязко нарастване на търсенето на руски 

хранителни продукти. Тази година, когато глобалната икономика постепенно се възстанови, 

руската рубла може да се укрепи, а  емоционалният скок в търсенето на основни хранителни 

продукти на световния пазар вероятно ще намалее. 

 

https://www.agroxxi.ru/ 

  

 

РУСКАТА ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ПОКАЗВА 

ПОЛОЖИТЕЛНА ДИНАМИКА. 

 

Росстат публикува производствените резултати 

на леката промишленост на началото на 2021 година. 

Темповете на производство на продукти от леката 

промишленост през първите два месеца на 2021 

година се оказаха по-високи от тези през 2020 г .: 

производството на текстилни изделия са с 14,6% 

повече, облеклото - с почти 5%. Производството на 

кожени изделия все още е в недостиг - с 10%. 

Сред основните категории стоки лидери са производителите на работно облекло - спрямо 

януари, февруари и март 2020 г., трите месеца на 2021 година показват положителна динамика 

от +33,7%, +22,8%, +26,3%, съответно. Същите темпове показват и предприятията, 

произвеждащи трикотажни платове - за два месеца са произвели 6 хиляди тона продукти (+22% 

спрямо миналогодишните показатели). 

Започнаха годината с положителни темпове шевните предприятия, произвеждащи 

комплекти за мъже (+18,6%) и трикотаж (+8,5%),; фабрики, произвеждащи синтетични шевни 

конци (+11,6%), тъкани (+8%), чанти и куфари (+4,5%), чорапи (+1,3%). Обемът на ушитото 

спално бельо остава близо до нивото от миналата година. 

Трябва да добавим, че през февруари индексът на цените на производителите на текстил 

(производствена себестойност) се е увеличил с 1,8% спрямо януари и със 7,1% спрямо януари-

февруари 2020 г. 

https://ivtextil.ru/  

https://www.agroxxi.ru/
https://ivtextil.ru/
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ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РУСИЯ С 

ХИМИЧЕСКИ И НЕФТОХИМИЧЕСКИ 

ПРОДУКТИ 

ПРЕЗ ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2020 Г. 

През януари-септември 2020 г. 

външнотърговският оборот на химически и 

нефтохимически стоки на Русия намалява в 

сравнение с януари-септември 2019 г. с 12,6% 

и възлиза на 31,32 млрд. долара (по-нататък 

изчисленията се основават на методологията на 

ОАО «НИИТЭХИМ» въз основа на данни от ФТС). 

През януари-септември 2020 г. 46,7% от търговския оборот на химически и 

нефтохимически продукти се пада на дела на експортните доставки, а 53,3% - на дела на 

вносните стоки (през януари-септември 2019 г. - съответствено 48,9% и 51,1%). 

 

Структура на външнотърговския оборот на продукти от химическия комплекс 

на Руската федерация през януари - септември 2020 г. 

ПОКАЗАТЕЛ 

Януари-

септември 2019 

г./млн. долара 

Януари-

септември 2020 

г./млн. долара 

Януари-

септември 2020 

г./ Януари-

септември 2019 

г./% 

Външнотърговски 

оборот, общо 
35 875,0 31 347,0 87,4 

В това число: 

със страните от 

Евразийският икономически 

съюз 

4 244,5 3 681,9 86,7 

с други страни 31 630,5 27 665,1 87,5 

Експорт 17 545,3 14 643,0 83,5 

В това число: 

със страните от 

Евразийският икономически 

съюз 

2 932,0 2 614,9 89,2 

с други страни 14 613,3 12 028,1 82,3 

Импорт 18 329,7 16 704,0 91,1 

В това число: 

със страните от 

Евразийският икономически 

съюз 

1 312,5 1 067,0 81,3 

с други страни 17 017,2 15 637,0 91,9 

Салдо -784,4 -2 061,0  

В това число: 

със страните от 

Евразийският икономически 

съюз 

+1 619,5 +1 547,9  

с други страни -2 403,9 -3 608,9  

         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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Анализът на данните, представени в таблицата показва, че намаляването на търговския 

оборот през януари-септември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. се дължи както 

на намаляване на износа, така и на вноса. Износът на химически продукти от Русия през януари-

септември 2020 г. намалява спрямо същия период на предходната година с 16,5%, а вносът - с 

8,9%. В резултат на отрицателното салдо на външнотърговския оборот на химически и 

нефтохимически продукти, което възлиза през януари-септември 2019 г. на 784,4 милиона 

щатски долара, през януари-септември 2020 г. се увеличава в абсолютна стойност с 2,6 пъти до 

2 061 милиона долара. 

През януари-септември 2020 г. външната търговия на Русия с химически и 

нефтохимически стоки със страните от ЕАЕС е намаляла с 13,3% в сравнение със същия период 

на 2019 г., докато търговията с други държави е намаляла с 12,5%. В резултат делът на 

страните от ЕАЕС в структурата на външнотърговския оборот на химически продукти намалява от 

11,8% през януари-септември 2019 г. на 11,7% през януари-септември 2020 г. 

Салдото на външната търговия с химически и нефтохимически продукти със страните от 

ЕАЕС през разглеждания период остава положително и възлиза на 1 619,5 млн. долара през 

януари-септември 2019 г. и 1 547,9 млн. долара през януари-септември 2020 г. 

През разглеждания период салдото на външната търговия с химически продукти с други 

страни остава отрицателно. През януари-септември 2019 г. то възлиза на 2 403,9 млн. долара, а 

през януари-септември 2020 г. - 3 608,9 млн. долара (увеличение на абсолютната стойност с 1,5 

пъти). 

 

Руският износ на химически и нефтохимически продукти през януари-септември 

2020 г. 

През януари-септември 2020 г. износът на химически и нефтохимически стоки на Русия е 

намалял с 16,5% в сравнение с януари-септември 2019 г. и възлиза на 14,64 млрд. долара. 

Водещите позиции в стоковата структура на руския износ на химически и нефтохимически 

продукти традиционно се заемат от минералните торове. Техният дял в общата стойност на 

износа през януари - септември 2020 г. възлиза на 35,5%. На второ място се нареждат 

пластмасите и синтетичните смоли, чийто дял в стоковата структура на експортните доставки 

възлиза на 11%. През разглеждания период пластмасовите изделия представляват 7,1% от 

износа. 

Освен това се наблюдават стабилни и големи доставки в чужбина на следните позиции (в 

% от стойността на експортните доставки): синтетичен каучук - 5,9%, гуми - 5,5%; безводен 

амоняк - 4,5%; сажди - 2,1%; минни химически суровини – 2%; метанол – 2%; капролактам - 

1,4%; синтетични препарати и течни почистващи препарати - 1,4%; циклични въглеводороди - 

1,3%; каучук и каучукови изделия - 1,2%; химически продукти за растителна защита - 1,1%, 

ациклични етери – 1%. През последните години, в структурата на руския износ на химикали се 

наблюдава тенденция към постепенно увеличаване на дела на продукти с по-висока добавена 

стойност. Например, делът на пластмасите и синтетичните смоли в експортните доставки се е 

увеличил 1,6 пъти спрямо 2019 г., пластмасовите изделия - 1,2 пъти, а химикалите за 

растителна защита - 1,5 пъти. Независимо от това, въпреки тези положителни промени, 

представената структура на руския износ на химически и нефтохимически стоки показва 

продължаващото преобладаване в него на суровини и полуфабрикати. 

Намаляването на обема на експортните доставки на химически и нефтохимически 

продукти през януари-септември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. се дължи 

както на намаляване на техния физически обем, така и на намаляване на експортните цени. 

 

 

 

 

 



 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Февруари 2021/брой 02 

www.cprb.ru 
  

7 
 

 

Стокова структура на износа на химически и нефтохимически продукти 

през януари-септември 2020 г.,% 

 

 
Намаляването на експортните цени през разглеждания период е характерно за почти 

всички групи химически и нефтохимически продукти, с изключение на катализаторите. При това 

се наблюдава увеличение на експортните доставки по тонаж на фона на спадащите цени за 

стоки като: метанол, капролактам, течна сода каустик, основни крупногабаритни полимери, 

пластмасови изделия, ортоксилен, химикали за растителна защита, синтетични препарати и 

течни почистващи препарати, както и каучук и каучукови изделия. Намаляването на 

експортните доставки в натурално изражение на фона на спад на цените се наблюдава за 

апатитовия концентрат, сяра, минерални торове, калцинирана сода, лакове, емайли, бои, 

грундове и шпакловки, полиамиди, сажди, параксилен, стирен и други ациклични етери, 

синтетични каучуци и гуми. 

 

Руският износ на химически и нефтохимически продукти през януари-септември 2020 г. 

  

Наименование на стоката 

Януари-

септември 
2019 г. 

Януари-

септември 
2020 г. 

Януари-септември 
2020 г./ 

Януари-септември 
2019 г./% 

 
количество/хил.тона 

в 
тонове 

в 
стойност 

алатитов концентрат, 100%N 1 869,2 1 688,2 90,3 78,9 

сяра 2 558,6 2 340,2 91,5 51,8 

азотни торове, 100%N 5 403,8 5 444,0 100,7 87,0 

калиеви торове, 100% К2О 4 467,1 4 813,9 107,8 79,4 

фосфатни торове (включително 
сложни), 100% Р2О5  

2 393,2 2 436,6 101,8 79,7 

безводен амоняк 3 394,8 3 172,6 93,5 77,4 

метанол 1 595,7 1 657,2 103,9 70,0 

капролактам 169,0 186,3 110,3 75,6 

калцинирана сода 525,9 511,6 97,3 77,5 

течна сода каустик, 100% 161,3 168,8 104,7 81,3 

акрилонитрил 126,6 103,3 81,5 49,9 

етиленови полимери 273,0 755,9 276,8 197,7 

Синтетичен каучук 5,9% 

гуми 
5,5% 

Безводен амоняк 4,5% 

сажди 2,1% 

минни 
химически 

суровини 2,0% 

метанол 2,0% 

капролактам 1,4% 

синтетичени препарати 
и течни почистващи 

препарати 1,4% циклични 
въглеводороди 1,3% 

каучук и каучукови 
изделия 1,2% 

химически продукти за 
растителна защита 1,1% 

ациклични етери 1,0% 

минерални торове 
35,5% 

пластмаси и 
синтетични 

смоли 11,0% 

изделия от 
пластмаси 

7,1% 

други 17% 



 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Февруари 2021/брой 02 

www.cprb.ru 
  

8 
 

полипропиленови и стиролни 
съполимери 

205,1 522,1 254,6 190,8 

полистирол и стиролни съполимери 90,4 116,7 129,1 97,2 

поливинилхлоридни и 
винилхлоридни съполимери 

151,2 161,1 106,5 96,9 

полиамиди 72,1 64,5 89,5 67,0 

лакове, емайли, бои, грундове и 
шпакловки 

82,1 76,8 93,5 90,4 

пластмасови изделия 435,8 497,0 114,1 102,5 

сажди 560,1 450,0 80,3 57,9 

ортоксилен 50,8 60,8 119,6 74,1 

параксилен 132,7 125,0 94,3 49,4 

стирен 101,6 94,4 92,9 65,3 

други ациклични етери 357,7 305,1 85,3 58,2 

химикали за защита на растенията  18,0 23,9 132,5 121,8 

синтетични препарати и течни 
почистващи препарати 

223,3 255,0 114,2 110,8 

катализатори 10,4 6,6 63,4 74,8 

синтетични каучуци 753,3 680,5 90,3 70,9 

гуми за леки автомобили,хил.бр. 13 719,8 13 283,8 96,8 89,8 

гуми за камиони и автобуси, хил.бр. 2 530,1 2 401,8 94,9 87,9 

каучук и каучукови изделия 42,9 46,6 108,6 90,4 

 

Географският фокус на руския износ на химически и нефтохимически продукти е много 

разнообразен. През 2019 г. около 2/3 от обема на изнесените продукти се е реализирал на 

пазарите на 13 държави. 

 

Руският износ на химически и нефтохимически продукти през 

януари-септември 2020 г. по държави 

СТРАНА 
СТОЙНОСТ, 

млн долара 

ДЯЛ В 

ОБЩИЯ 

ЕКСПОРТ,% 

ОБЩ ЕКСПОРТ 14 643,0 100 

Китай 1 297,8 8,9 

Белорусия 1 229,5 8,4 

Казахстан 1 229,4 8,4 

Бразилия 1 016,3 6,9 

Финландия 781,1 5,3 

Индия 693,3 4,7 

Украйна 610,4 4,2 

Естония 601,6 4,1 

Полша 601,2 4,1 

Турция 656,6 3,9 

САЩ 424,4 2,9 

Нидерландия 335,7 2,3 

Германия 332,0 2,3 

ДРУГИ: 4 924,7 33,6 

 

През януари - септември 2020 г. Китай отново се превърна в най-големия купувач на 

руски химически и нефтохимически продукти. През разглеждания период, на пазара на тази 

страна са продадени руски химически продукти в размер на 1 297,8 милиона щатски долара, или 

8,9% от общата стойност на износа. Второто и третото място по покупки на руски химически 

продукти през януари - септември 2020 г. бяха заети от две страни от ЕАЕС - Беларус и 

Казахстан. Стойността на доставките за Беларус на химически продукти за разглеждания период 

възлиза на 1 229,5 млн. щатски долара (8,4% от износа), а за Казахстан - 1 229,4 млн. щатски 

долара (8,4% от износа). Бразилия се премести на четвърто място по покупки на химически и 
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нефтохимически стоки от Руската федерация през януари - септември 2020 г. Доставките за тази 

страна в стойностно изражение възлиза на 1 016,3 милиона щатски долара (6,9% от стойността 

на износа). Петото място за разглеждания период се заема от Финландия, която е закупила от 

Русия химически и нефтохимически продукти в размер на 781,1 милиона щатски долара (5,3% 

от стойността на износа). 

Други чуждестранни потребители на руски химически продукти са Индия, Украйна, 

Естония, Полша и Турция. Обемът на експортните доставки за тези страни възлиза съответно на 

693,3, 610,4, 601,6, 601,2 и 565,6 милиона долара, а делът в структурата на износа е съответно 

4,7, 4,2, 4,1, 4, 1 и 3,9%. 

 

Руският внос на химически и нефтохимически продукти през януари-септември 

2020 г. 

През януари-септември 2020 г. руският внос на химически и нефтохимически продукти е 

намалял с 8,9% в сравнение със същия период на 2019 г. и възлиза на 16,7 млрд. долара. 

Стоковата структура на вносните стоки се формира от широка гама стоки по отношение на 

номенклатурата и асортимента, включващи главно химически продукти с висока добавена 

стойност. Към тези стоки се отнасят (в % от стойността на вноса през 2019 г.): пластмасови 

изделия - 22,7; гуми - 7,9; индустриален каучук и каучукови изделия - 6,7; химически продукти 

за растителна защита - 4; лакове, емайли, бои, грундове и шпакловки - 3; катализатори - 2; 

синтетични препарати и течни почистващи препарати - 1,6; повърхностно-активни вещества - 

1.4 и диагностични и лабораторни реактиви - 1.4. Освен това важно място във вноса заемат 

пластмасите и синтетичните смоли, делът на които възлиза на 15,9% от стойността на вноса, 

както и химическите влакна и конци - 2,1% от стойността на вноса. 

 

Стокова структура на вноса на химически и нефтохимически продукти 

през януари-септември 2020 г.,% 

 

 

 
 

 

 

добавки химикали 
за полимерни 
материали 1,0 

кино фотографски 
материали 1,0 

диагностични 
и лабораторни 

реактиви 1,4 
Повърхностноактив

но вещество 1,4 

синтетични и 
течни 

почистващи 
препарати 1,6 

катализатори 2,0 

химически влакна и 
конци 2,1 

лакове, емайли, 
бои, грундове и 
шпакловки 3,0 

пластмасови 
изделия 22,7 

пластмаси и 
синтетични смоли 

15,9 гуми 7,9 
каучук и каучукови 

изделия 6,7 

химикали за защита 
на раститенията 4,0 

други 29,2 
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Статистически данни за най-големите стокови позиции от руския внос на химически и 

нефтохимически продукти. 

Наименование на стоката 
Януари-

септември 
2019 г. 

Януари-
септември 

2020 г. 

Януари-септември 

2020 г./ 
Януари-септември 

2019 г./% 

 количество/хил.тона в 
тонове 

в 
стойност 

химикали за защита на растенията 85,1 101,5 119,2 108,1 

терефталова киселина 292,2 210,9 72,2 49,0 

изоцианати 151,2 151,4 100,2 87,1 

пластмасови изделия 1 057,0 997,0 94,3 96,6 

неорганични пигменти 109,9 107,4 97,7 93,0 

лакове, емайли, бои, грундове и шпакловки 187,4 169,2 90,3 89,8 

повърхностноактивни вещества 98,5 104,6 106,2 103,9 

синтетични препарати и течни почистващи 
препарати 

136,4 134,4 98,5 104,1 

кино фотографски материали 208,2 165,9  79,7 

катализатори 18,2 18,8 103,5 95,4 

диагностични и лабораторни реактиви 6,7 6,2 92,0 118,1 

добавки химикали за полимерни материали 41,2 40,0 97,1 101,3 

технически лепила 46,2 47,9 103,7 101,7 

етиленови полимери 603,5 499,6 82,8 71,3 

полипропиленови и стиролни съполимери 157,7 180,2 114,2 92,5 

полистирол и стиролни съполимери 100,2 94,0 93,8 79,6 

поливинилхлоридни и винилхлоридни 
съполимери 

142,8 127,4 89,2 84,2 

акрилови полимери 162,7 154,2 94,8 87,0 

полиетилен терефталат 155,2 162,2 104,5 68,3 

химически влакна и конци 209,0 193,1 92,4 81,6 

синтетични каучуци 70,3 60,6 86,2 74,2 

гуми за леки автомобили,хил.бр. 17 546,5 14 904,5 84,9 80,2 

гуми за товарни автомобили, хил.бр. 3 013,1 2 935,7 97,4 94,8 

гуми за транспортни средства, използвани в 
промишлеността и строителството, хил. бр. 

347,3 282,9 81,5 74,7 

каучук и каучукови изделия 185,1 174,2 94,1 94,4 

 

 

Анализът представен в таблицата показва както ръста на вноса на някои химически и 

нефтохимически продукти, така и намаляването на вноса в много позиции през януари - 

септември 2020 г. при едновременно снижение на цените на ключови вносни стоки. 

Ръст на импорта в натурално изражение, на фона на спада на цените на вноса, се 

наблюдава за химически средства за защита на растенията, изоцианати, повърхностноактивни 

вещества, катализатори, технически лепила, полипропилен и съполимери на пропилен и 

полиетилен терефталат. 

Намаляване на импорта на фона на спада на цените се наблюдава за стоки като 

терефталова киселина, неорганични пигменти, етиленови полимери, полистирол и стиролни 

съполимери, поливинилхлоридни и винилхлоридни съполимери, акрилни полимери, изкуствени 

влакна и конци, синтетични каучуци и гуми. 

И накрая, спадът на вноса на фона на нарастващите цени през разглеждания период беше 

типичен за пластмасови изделия, синтетични перилни и течни почистващи препарати, 

диагностични и лабораторни реактиви, химически добавки за полимерни материали и каучукови 

изделия. Трябва да се има предвид, че ръста на средните цени в тези продуктови групи е 

свързан главно с промяната в асортимента на закупените продукти. 
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Руският внос на химически и нефтохимически продукти 

през януари-септември 2020 г. по държави 

 

СТРАНА 
СТОЙНОСТ, 

млн долара 

ДЯЛ В 

ОБЩИЯ 

ЕКСПОРТ,% 

ОБЩ ИМПОРТ 16 704,0 100,0 

Китай 4 973,4 20,5 

Германия 2 305,5 13,8 

Белорусия 897,2 5,4 

САЩ 899,7 5,3 

Италия 685,0 4,1 

Република Корея 653,4 3,9 

Франция 637,7 3,8 

Япония 563,6 3,4 

Белгия 551,8 3,3 

Полша 522,4 3,1 

Нидерландия 413,8 2,5 

Великобритания 361,5 202 

Испания 336,6 2,0 

Турция 327,1 2,0 

Индия 323,4 1,9 

Финландия 321,4 1,9 

ДРУГИ: 3 286,8 19,7 

 

 

През последните години Китай остава най-големият доставчик на химически и 

нефтохимически продукти на руския пазар. През януари-септември 2020 г. вносът на тази 

страна възлиза на 3 617,1 милиона долара, или 21,7% от руския внос на химически и 

нефтохимически стоки. 

Германия традиционно се нарежда на второ място в географската структура на вноса на 

химически и нефтохимически стоки. През януари-септември 2020 г. вносът възлиза на 2 305,5 

милиона долара, или 13,8% от общата стойност на вътрешния внос. Делът на други държави в 

структурата на руските вносни покупки на химически и нефтохимически продукти значително 

отстъпва на дела на Китай и Германия. 

Вноса в Русия на химически и нефтохимически продукти от Беларус през януари-

септември 2019 г. възлизат на 987,2 милиона щатски долара (5,4% от стойността на вноса), от 

САЩ - 899,7 (5,3% от стойността на вноса), от Италия - 685 милиона долара (4,1 % от 

стойността на вноса), от Република Корея - 653,4 милиона долара (3,9% от стойността на вноса), 

от Франция - 637,7 (3,8% от стойността на вноса). Най-важните доставчици на химически и 

нефтохимически продукти за Русия сред страните от ЕС, освен горепосочените държави, са 

Белгия, Полша, Холандия, Великобритания и Испания (чиито дялове в структурата на руския 

внос варират от 2 до 3,3%). Други важни доставчици на химически и нефтохимически продукти 

на руския пазар са Япония, Турция и Индия. 

http://vestkhimprom.ru/  

 

 

 

 

 

http://vestkhimprom.ru/


 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Февруари 2021/брой 02 

www.cprb.ru 
  

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

 от промишлено-производствен тип „Център“ във Воронежска област 

 („ОЭЗ ППТ „ЦЕНТР“) 

Специална икономическа зона от промишлено-производствен тип „Център“ е създадена 

през 2018 г. на територията на Воронежска област със срок на действие 2067 г. 

 

Дейността на СИЗ осигуряват: 

Гусев А.В., Губернатор на Воронежска 

област; 

Куприн С.Н., Генерален директор на АО 

„ВИнКо“ 

 

Приоритетни направления за 

развитие: 

 Електронна промишленост; 

 Химическа промишленост (за 

нуждите на хранително-вкусовата 

промишленост); 

 Производство на оборудване за 

атомната промишленост; 

 хранително-вкусова промишленост; 

 

Инфраструктура:  

ВИД РЕСУРСИ ПРОЕКТНА МОЩНОСТ В СИЗ  СТОЙНОСТ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 63 мВт 4,5 – 7 руб./кВт в час 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 6 000 м3/ден 51,48 руб./м3 

КАНАЛИЗАЦИЯ 5 120 м3/ден 9,44 руб./м3 

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ до 25 000 м3/ден 7,5 руб./м3 

 

Данъчни и митнически облекчения за инвеститорите: 

ДАНЪК В РУСИЯ В СИЗ 

ПЕЧАЛБА 20% 

Във федералния бюджет: 2% 

В регионалния бюджет: 

     от 1 до 5 год. – 0% 

     от 6 до 10 год. – 5% 

     от 11 год. 13,5%; 

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. 

ТРАНСПОРТ 
1-250 

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; 

 

   ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

 СПЕЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА „ЦЕНТЪР“, РФ 
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Парцели и помещения под наем: 

ЗЕМЯ  

Обща площ, ha 220 

Свободни площи, ha 139 

Наем, руб/ha/год:  

  - при обем на капиталовите 

вложения 120-240 млн.руб; 

 

  - при обем на капиталовите 

вложения 240 – 360 млн.руб. 

 

  - при обем на капиталовите 

вложения повече от 360 

млн.руб. 

 

120 360 

 

 

93 600 

 

 

66 840 

 

Средна стойност на 

изкупуване/руб. за ha 
5 574 035 

 

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:  

Адрес: 394036, Россия, 

г. Воронеж, проспект Революции, д. 1А 

Т: +7 (473) 210-03-22 

E-mail: vinkorp@mail.ru  
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