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УЧАСТИЕ НА ЦПРБ В ДНИ НА БЪЛГАРИЯ В  

ГР. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

На 07 и 08 април 2016 г. Центърът на промишлеността 

на Република България в Москва взе участие в 

провеждането на  „Дни на България“ в гр. Екатеринбург, 

Свердловска област. В рамките на мероприятията на 

07.04.2016г. в гр. Екатеринбург бе даден 

официален  старт на работата на Генералното 

консулство на Република България, отрито 

от  Извънредния и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, г-н Бойко 

Коцев заедно с кмета на града и председател на Градската дума на гр. Екатеринбург г-н Евгени 

Ройзмман. Двамата прерязаха  символичната лента с което в града отново заработи българската 

дипломатическа мисия, разположена в модерна бизнес сграда в центъра на Екатеринбург. 

В същия ден бе открито и международното  туристическо изложение „Лято 2016“, 

организирано от Администрацията на град Екатеринбург и основен партньор Република 

България. Нашата страна бе представена с национален щанд на Министерството на туризма. 

Изложението премина при засилен интерес от страна на руски туроператорски фирми към новия 

сезон. 

Центърът на промишлеността на Република България в Москва взе участие в 

организирания бизнес форум от Уралската търговско промишлена палата, имащ за цел 

развитието но икономическите и културни връзки между Свердловска област и нашата страна. 

Присъстваха  български и руски фирми работещи в сферата на хранително-вкусовата 

Бюлетин на Центъра на промишлеността 

на Република България в Москва 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

1. Анализ на руския пазар на помпено 

оборудване: състояние, показатели, 

рейтинги. 

2. Обзор на руския пазар на слънчогледово 

кюспе и шрот. 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- Списък на забранените за внос 

продукти в Руската федерация. 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

КРАСНОДАРСКИ КРАЙ НА РФ 

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА САМАРСКА 

ОБЛАСТ НА РФ. 

 

11.05.2016.г. – Конференция в ТПП 

на РФ на тема: «Развитие на 

регионални продуктови марки в 

Русия»- гр. Москва. 

27-28.05.2016 г. – Българска делова 

мисия в гр. Владимир, РФ. 

30-31.05.2016 г. – «Дни на България» 

в Калининградска област на РФ, 

съвместно с БРТПП. 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ СЪДЪРЖАНИЕ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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промишленост и туризма. 

На мероприятието ЦПРБ презентира инвестиционният климат в страната и възможностите 

за реализиране на перспективни проекти чрез създаване на смесени предприятия в съответствие 

с мерките за подкрепа на руските компании по програмите на правителство на РФ за заместване 

на вноса и оперативните програми на структурните фондове на ЕС за България в периода 2014 – 

2020 г. 

Интерес към създаването на партньорство проявиха от Уралския биомедицински клъстер и 

Свердловския съюз на предприемачите. 

 

 

 

ЦЕНТЪРЪТ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА С УЧАСТИЕ 

В 26-ТО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЧУЖБИНА, „MOSCOW 

INTERNATIONAL PROPERTY SHOW“ 

 

На 08 и 09 април 2016г. в гр. Москва се проведе  

26-то Международно изложение за недвижими 

имоти в чужбина, „Moscow International Property 

Show“ с рекорден брой български фирми 

участници. Представители на Центърът на 

промишлеността на Република България в Москва със съдействието на Universal Property Group,  

Properties Contact и лицензиран адвокат по българско право от Министерството на правосъдието 

на Руската федерация за територията на Русия, участваха в дискусия и презентация на тема 

„Привлекателността на инвестиционния климат в Република България в сектор недвижими 

имоти“. Инвеститори и брокери представиха свои проекти за инвестиции в туристически, 

здравни и жилищни обекти.  Участниците в дискусията получиха отговори на редица правни 

въпроси, свързани с покупката на недвижими имоти в България, статута на пребиваване на 

руските граждани,  възможностите за създаване на собствен бизнес и работа.  

Фирмите от бранша отчитат раздвижване на пазара за недвижими имоти в началото на 

2016 година.   

 

 

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, СУРОВИНИ И ХРАНИ, 

ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ОТ 20.08.2014 Г. 

   

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 

      Информационни материали 
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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) 

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). 
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АНАЛИЗ НА РУСКИЯ ПАЗАР НА ПОМПЕНОТО 

ОБОРУДВАНЕ: СЪСТОЯНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ, 

РЕЙТИНГИ 

 

Структура на пазара на помпено 

оборудване в РФ. 

Според оценката на анализатори от TEBIZ 

GROUP, обемът на пазара на помпи за последните 

няколко години е отбелязвал ръст от 3,3% до 49,2% 

годишно. Заслужава да се отбележи, че на 

вътрешния пазар преобладават вносните продукти и делът им продължава да расте. 

Производство на помпено оборудване в РФ. 

През 2014 г. в страната са се произвеждали 2.4 милиона единици. През 2015 г. се 

наблюдава спад в производството на помпено оборудване. 

Рейтинг на водещите области на Русия в производството на помпи през 2015 г.: 

1. Централен федерален окръг - 89.4% 

2. Приволжски  федерален окръг - 9% 

3. Уралски федерален окръг - 0.6% 

В края на 2015 г. предприятията в Московска област успяват да заемат водеща позиция 

сред другите региони на Русия в производството на помпено оборудване, като са произвели 1 

милион единици продукция. На второ място е Белгородска област (19,2%), на трето място – 

Орловска област (18.7%). 

Износ на помпено оборудване от Русия. 

През последните години износът на помпено оборудване от Русия в реално изражение се 

е  увеличавал.  

Основни региони на Русия, осъществявали износ на помпено оборудване през 2015 г.: 

1. Нижегородска област - 72,1% 

2. Москва - 12.5% 

3. Орловска област - 5,8% 

От структурата на износа се вижда, че тройката лидери заемат 90,5% от общия износ. 

Повечето от продуктите на руските производители се купуват от Украйна (над 73%), 

Беларус (9%) и Естония (над 6%). 

Въпреки това, увеличаването на конкурентоспособността на световния пазар и бързото 

нарастване на износа през 2015 г. в реално изражение се компенсира от резкия спад в 

стойността. Цената на износа през последната година е спаднала (-88,8%). 

Внос в Русия на помпено оборудване. 

TEBIZ GROUP констатира, че според резултатите от 2014 - 2015 години, интересът на 

руските потребители към чуждестранната продукция е нараснал. През 2014 г. на територията на 

Руската федерация са внесени 61.5 милиона единици помпено оборудване. 

Водещи региони вносители на помпено оборудване през 2015 г.: 

1. Москва - 40.7% 

2. Курска област - 16,7% 

3. Краснодарски край - 14,7% 

За останалите региони остава около 27,9% от общия внос. 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiF0L_92ojMAhUJMJoKHbxHAjIQjRwIBw&url=http://novoteh-rti.ru/article.php?id%3D6&psig=AFQjCNEoL8LKa-YhOFqiMyeRgUGiv96qkg&ust=1460536533097886&cad=rjt
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Страни-доставчици на помпено оборудване в Русия през 2015 г.: 

1. Китай - 59.2% 

2. Германия - 24.9% 

3. Нидерландия - 3,4% 

Девалвацията на рублата играе негативна роля за вноса. За 2014-2015 г.. митническите 

стойности на вносните стоки са намалели с 38,5%. Премиалният сегмент от пазара се внася от 

страните: ОАЕ (90 230 долара/бр.), Таджикистан (54 870 долара/бр.), Азербайджан (20 930 

долара/бр.). 

 
http://tebiz.ru/  

 
 

ОБЗОР НА РУСКИЯ ПАЗАР НА СЛЪНЧОГЛЕДОВО 

КЮСПЕ И ШРОТ 

 
Специалистите на Експертно-аналитичния център за 

агробизнес и развитие „AБ-Център" са подготвили обзор на 

руския пазар на слънчогледово кюспе и шрот, с част от 

който можете да се запознаете по-долу. 

Производство на слънчогледово кюспе и шрот в 

Русия. 

Обемът на производство на слънчогледово кюспе и 

шрот в Русия през 2015 г., според оценки на USDA е бил 3 

380 000 тона. В сравнение с 2014 г. производството е нараснало с 5,1% или с 165 000 тона. За 

10 години (от 2005 г.), обемът се е увеличил с 62,4%, или 1 299 000 тона и сега Русия е на 2-ро 

място в света по производство на слънчогледово кюспе. 

 

 

Производство на слънчогледово кюспе и шрот в Русия от 2005-2015 гг., хиляди тона 

 

 
 

 

Увеличението на производството на слънчогледово кюспе и шрот през 2015 г. е 

подкрепено от увеличението на суровинната база. Брутната реколта от слънчогледови семена в 

Русия след обработката, по актуализирани данни на Росстат (актуализирани март 2016 г.) е в 

размер на 9 280 300 тона, срещу 8 475 300 тона през 2014 г. 

За 10 години, реколтата от слънчоглед се е увеличила с 43,4%. Инвестиционната 

привлекателност в производството на слънчоглед също се е увеличила, което се дължи главно 
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https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.agrobook.ru/blog/user/doza-gran/poluchenie-grantov-na-priobretenie-oborudovaniya-dlya-pererabotki-othodov&psig=AFQjCNFUGU1tE6tTXe8kJqqfuUJRyWjBXw&ust=1462618772140627
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на повишеното търсене на слънчогледово олио и кюспе, както на вътрешния, така и на 

международните пазари. 

 

Износ на слънчогледово кюспе и шрот от Русия през 2014-2016 г. 

Обемът на износа на слънчогледово кюспе и шрот от Русия през 2015 г. възлиза на 

1 246 100 тона, което е с 25,7% или 431 400 тона по-малко, отколкото през 2014 г. Стойността 

на износа възлиза на 250 700 000 долара – в сравнение с 2014 г. е намаляла с 32,5%. 

Основният купувач на руското слънчогледово кюспе и шрот е Турция. През 2015 г. делът на 

Турция в общия обем на износ е достигнал 28,9%, спрямо 26,8% през 2014 г. Обемът на вноса е 

достигнал 359 700 тона, което е с 20,1% или с 90 400 тона по-малко, отколкото през 2014 

година. 

 

 

Структура на износа на слънчогледово кюспе и шрот от Русия през 2014-2015 г. в % 

 

2014 г.       2015 г. 

      Обем на експорта – 1 677 500 тона  Обем на експорта – 1 246 100 тона 

 

 
Износ на слънчогледово кюспе и шрот от Русия през 2016 г. 

Износа на слънчогледово кюспе и шрот от Руската федерация през януари-февруари 2016 

г. е в размер на 283 500 тона. 

В сравнение с януари - февруари 2015 г. износа е паднал с 20,9% или 74 900 тона, а в 

сравнение със същия период на 2014 г. - също така е намалял с 9,6% или 30 000 тона. 

Цени на слънчогледовото кюспе и шрот в Русия. 

Намаляването на износа на слънчогледово кюспе и шрот е свързано със снижението на 

световните цени, което от своя страна е следствие на голямото предлагане в световен мащаб. 

Освен снижените цени, за намаляването на износа влияе и нарастващото търсенето на 

вътрешния пазар. През февруари 2016 г. средната експортна цена на руския слънчогледов шрот 

(средно статистическа стойност на износа) е възлизала на 162,7 USD/т, което е с 21,6% по-

ниска от цената през 2015 г.. За две години цените са паднали с 28,4%. 

Преизчислено в рубли, средната експортна цена за слънчогледов шрот е намаляла с 6,0% 

и през февруари 2016 г. е възлизала на 12 580,8 рубли/тон. За две години, в условията на 

девалвация на рублата, увеличението на цените в рубли е в размер на 57,1%. 

 

http://agrovesti.net/  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ  

 38 окръга; 

 26 града; 

 2148 населени пункта; 

 

 

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА:  

Гипс, пясък, каменна сол, нефт, природен газ, минерални 

източници.  

Краснодарски край граничи с Азовско и Черно море. 

Гъсто и добре развита речна мрежа. Главната река в областта е р. Кубан. На територията 

се намира най-големият в Европа Азовско-Кубански артезиански басейн с прясна подземна и 

газирана вода. 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА КРАСНОДАРСКИ КРАЙ 

 Хранително вкусова промишленост; 

 Производството на строителни материали; 

 Химическа и нефтохимическа промишленост; 

 Металургическа промишленост; 

 Електроенергетика. 

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Отглеждат се зърно, захарно цвекло, слънчоглед и соя, ориз, грозде, картофи, плодове, 

чай, цитрусови култури.  

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

свине, овце, птици, производство на месо, мляко и млечни продукти, яйца. 

територия: 75 485 кв.км 

губернатор: 
Вениамин Иванович 

Кондратьев 

федерален окръг: Южен 

административен 

център: гр. Краснодар 

часови пояс: MSK (UTC+4) 

website: www.admkrai.krasnodar.ru/  

население: 5 513 804 

разстояние до Москва 1345 км. 

    Икономическа справка за Краснодарски край 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_Krasnodar_Krai.svg?uselang=ru
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ТРАНСПОРТ 

Включва: морски, железопътен, автомобилен, въздушен, воден; 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 1 617 880, ₽ 301 440  на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 693,21 млрд., ₽ 127 691 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия - 71%; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 888,20 млн., $ 162,90 на човек; 

 Ниво на безработица - 5,70 %; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 25 777; 

 Жизнен минимум - ₽ 8 027. 

 

  

Инвестиционни проекти на територията на Краснодарски край: 

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: http://www.investkuban.ru/ 

 

Инвестиционна привлекателност на Краснодарски край:  

 Един от най-мощните икономически и инвестиционни региони на Русия; 

 Висока концентрация на научни, образователни и производствено-технически 

капацитети; 

 Благоприятно икономическо и географско положение; 

 Развита инфраструктура на морските пристанища; 

 Развита мрежа от пътища и железопътни линии; 

 Регион богат на суровини и природни ресурси; 

 Близостта на пазарите; 

 Широко се използват механизмите на публично-частното партньорство при изпълнението 

на социални инвестиционни и иновационни проекти; 

 Съвременно инвестиционно законодателство; 

 Предоставяне на данъчни стимули за малките и средни предприятия; 

 Предоставяне на държавни гаранции за инвеститорите; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка. 

 

Приоритетни направления за инвестиции в Краснодарски край: 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

ДЪРВООБРАБОТВАЩА И ЦЕЛУЛОЗНО-

ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

РИБОЛОВНО СТОПАНСТВО 

 

 

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

 

ТРАНСПОРТ И ВРЪЗКИ 

 

 

ТУРИЗЪМ 

 

http://www.investkuban.ru/

