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БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЦПРБ В 

МОСКВА ПОСЕТИ ГРАД КАЛИНИНГРАД В 

ПЕРИОДА 27-30.05.2018 

 

По време на посещението бяха проведени 

срещи със Съюза на ТПП на Калининградска 

област и Министерството на икономическото 

развитие на Калининград, в която взеха участие 

и други министерства и ведомства, ръководствата 

на компаниите „АВТОТОР“ и „Съдружество“. 

По време на срещата в ТПП на 

Калининград бяха обсъдени въпроси в сферата на туризма, текстилната и козметична 

промишленост, IT технологиите, фармацевтиката, образованието и други.  

От страна на ТПП на Калининград беше повдигнат въпрос, касаещ възстановяването на 

директните полети от Калининград до Варна и Бургас, което би стимулирало туристическия 

интерес към България.  

Обсъдени бяха и възможностите за обмяна на студенти, провеждане на специализации и 

придобиване на квалификации. 

В края на срещата бе договорено да се подготви и подпише Споразумение между ТПП на 

Калининград и ЦПРБ, като се разгледат и възможностите за организиране на бизнес делегация 

през 2019 г. в Калининград.  

По време на срещата в Министерството на икономическото развитие бяха обсъдени 

възможности за сътрудничество между двете страни, в това число доставки от България на 

технологии и оборудване за млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост, 

на металорежещи, дървообработващи машини, подемна техника, резервни части за автомобили, 

селското стопанство и други. 

 

Бюлетин на Центъра на промишлеността 

на Република България в Москва 

 

 
 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

 - Производството в Русия на основни видове месо в края на първото тримесечие на 2018г. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- Стокообменът между Русия и България на „Всички стоки“ за периода март 2017 г. – март 

2018 г. 

   

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РФ 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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След срещите бяха посетени две от най-големи 

предприятия на Калининград: 

 „АВТОТОР ХОЛДИНГ“, където бяха проведени 

срещи с г-н Михаил Плюхин, Вицепрезиден на холдинга и 

г-н Дмитрий Чемакин, Вицепрезидент по локализация на 

производството. Те проявиха интерес към продукцията, 

която се произвежда на територията на Република 

България в сферата на автомобилостроенето и изразиха 

желание за сътрудничество с български компании. 

В Група компании „Съдружество“ бе проведена 

среща с г-н Дмитрий Савенков, Директор на компанията и 

работи в сферата на преработка на рапица, соя и 

производство на фуражи. Продукцията им основно се изнася за европейските страни и Китай.  Г-

н Дмитрии Савенков изяви интерес за доставки на соя и рапица от България.  

 

 

 

 

БЪЛГАРИТЕ В МОСКВА ОТБЕЛЯЗАХА 24 

МАЙ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ 

 

В Деня  на българската просвета и 

култура и на славянската писменост 24 май, 

директорът на ЦПРБ поднесе венец  пред 

паметника на светите братя Кирил и Методий в 

центъра на Москва. 

 

На церемонията, организирана от 

правителството на Москва и Славянския фонд 

на Русия, присъстваха посланикът на България 

Бойко Коцев, представители на посолствата на 

всички славянски и православни страни, на московското кметство, Руската православна църква, 

Съюзът на приятелите на България, руски обществени организации и др. 

 

В словото си посланик Бойко Коцев отбеляза, че за всички българи този празник е символ 

на национална идентичност и гордост за приноса ни към световното културно наследство. 

„Историческата заслуга за спасяването, развитието и разпространяването на делото на светите 

„първоучители“ Кирил и Методий на Балканите и в Източна Европа принадлежи на България, 

която се превърна в люлка на кирило-методиевата традиция“. 

 

Българите поднесоха венец на паметника първи сред всички представители на славянски 

страни, като признание за ролята на България в спасяване на великото дело на славянските 

първоучители. Освен химна на България прозвуча и българският химн на буквите „Върви, 

народе възродени“. 
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ОРГАНИЗИРАНА ДЕЛОВА МИСИЯ В 

ГР. НАБЕРЕЖНИ ЧЕЛНИ, РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РФ 

29-30.05.2018 г. 

 

Центърът на промишлеността на Република на 

България в Москва съвместно с Машиностроителния Клъстър 

на Република Татарстан, по инициатива на «Дружба» АД гр. 

Разград организира работна среща с Представителите на 

ПАО «Камаз», Група компании «Кориб» в периода 29-

30.05.2018 г.  

По време на срещата страните обсъдиха 

възможностите за съвместно сътрудничество и се 

договориха представители на ПАО «Камаз», Група компании 

«Кориб» да посетят «Дружба» АД тази година с цел 

финализиране на достигнатите от тях договорености. 

 

 

 

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г. В 

УЧИЛИЩЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» В ЦПРБ 

  

Учениците от училище «Васил Левски» 

в Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва отново се събраха на 

16.05.2018 г. в концертната зала, за да 

отбележат тържествено завършването на 

учебната 2017–2018г. 

Училищният ръководител, г-жа 

Стамболиева откри тържеството, като 

благодари на колегите си за положените 

усилия и всеотдайността, пожела на 

учениците здраве, творчески успехи, весела лятна ваканция и попътен вятър на абитуриентите! 

Официален гост на тържеството беше г-жа Кристина Дражева, Първи секретар в 

посолството на Република България в Руската федерация, която топло приветства всички 

ученици и лично връчи удостоверенията им за завършен клас. 

Абитуриентите благодариха на учителите за подкрепата през годините, които ще запомнят 

за цял живот, ще запомнят училището, в което са създали много приятелства, училището, в 

което уверено са тръгнали по пътя на знанието.  

С трогателни слова към ученици, учители и абитуриенти се обърнаха и от името на 

родителите. 

Във втората част на тържеството децата с много настроение пяха, танцуваха и свиреха, а 

публиката аплодира изявите на всички талантливи деца! 

Бяха връчени отличия на учениците, които са постигнали успехи в различни изяви и 

конкурси и благодарствени писма на родителите и спонсорите за инициативност, ентусиазъм и 

съпричастност към училището. 

Тържеството завърши с кръшни български хора на децата от танцовия състав на 

училището «Български слънца» с ръководител г-жа Светлана Фурсенко. 

Щастливо лято и до нови срещи! 
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СТОКООБМЕНЪТ МЕЖДУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ 

„ВСИЧКИ СТОКИ“ 

Март 2017 г. – Март 2018 г. 

 

1. Обща информация: 

Стокообменът между Русия и България за периода март 2017 г. - март 2018 г. възлиза на 

3.58 млрд. долара. 

Основният стокообмен се пада на "Минерални продукти" (47%), "Скрит раздел" (18%). 

В структурата на стокообмена по страни на първо място е Китай (15%), на второ място е 

Германия (9%). България за Русия е партньор на №37 с дял от 0,5%. 

 

2. Общи резултати по месеци. 

Стокообменът между Русия и България „Всички стоки“, долари 

 

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

ПЕРИОД ЕКСПОРТ ИМПОРТ 

Март 2017 232 829 439,62 50 504 913,33 

Април 2017 218 222 663,51 33 897 848,32 

Май 2017 263 223 398,98 42 513 939,69 

Юни 2017 208 610 134,48 52 324 956,10 

Юли 2017 90 376 963,96 53 072 307,93 

Август 2017 188 588 401,18 53 561 169,05 

Септември 2017 250 864 517,48 48 299 521,38 

Октомври 2017 222 318 412,78 52 846 886,68 

Ноември 2017 382 339 881,58 48 919 487,66 

Декември 2017 151 964 517,34 50 751 916,86 

Януари 2018 340 072 041,33 29 560 796,55 

Февруари 2018 224 698 980,93 44 563 366,68 

Март 2018 195 698 354,67 48 178 803,21 
 

ПЕРИОД СУМА 

Март 2017 $283 млн 

Април, 2017 $252 млн 

Май 2017 $306 млн 

Юни, 2017 $261 млн 

Юли 2017 $143 млн 

Август 2017 $242 млн 

Септември 2017 $299 млн 

Октомври 2017 $275 млн 

Ноември 2017 $431 млн 

Декември 2017 $203 млн 

Януари 2018 $370 млн 

Февруари 2018 $269 млн 

Март 2018 $244 млн 

Общо: $3.58 млрд 
 

 

http://ru-stat.com/  
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3. Структура на стокооборота. 

ГРУПА СТОКИ МАРТ 2017 МАРТ 2018 ИЗМЕНЕНИЯ 
∑ (МАРТ 

2017-МАРТ 
2018) 

ДЯЛ 

01: Продукти от животински 
произход 

--- --- --- $329 хил. 0% 

02: Продукти от растителен произход $93.6 хил. $740 хил.     691% $3.6 мил. 0.1% 

03: Мазнини и масла $107 хил. $3.02 хил.     97% $480 хил. 0% 

04: Храни, напитки и тютюневи 
изделия 

$3.9 мил. $3 мил.     25% $47.1 мил. 1.3% 

05: Минерални продукти $166 мил. $90.1 мил.     46% $1.68 млрд. 46.8% 

06: Продукция от химическата 
промишленост 

$23.5 мил. $25.2 мил.     7% $239 мил. 6.7% 

07: Пластмаси, каучук и гума $4.3 мил. $5 мил.     15% $53.1 мил. 1.5% 

08: Изделия от кожа и козина $188 хил. $146 хил.     23% $2.2 мил. 0.1% 

09: Дъревесина и изделия от нея $785 хил. $1.2 мил.     59% $8.9 мил. 0.2% 

10: Книги, хартия, картон $1.5 мил. $1.6 мил.     5% $18.7 мил. 0.5% 

11: Текстил $5.3 мил. $5.2 мил.     3% $53.6 мил. 1.5% 

12: Обувки, шапки, чадъри и др. $953 хил. $368 хил.     61% $11.6 мил. 0.3% 

13: Изделия от камък, керамика и 
стъкло 

$866 хил. $1.1 хил.     31% $16.9 мил. 0.5% 

14: Драгоценности $113 ---     100% $17.3 хил. 0% 

15: Метали и изделия от тях $7 мил. $8.9 хил.     27% $161 мил. 4.5% 

16: Машини, оборудоване и 
апаратура 

$16.8 мил. $16.5 хил.     2% $504 мил. 14.1% 

17: Транспорт $4.9 мил. $2.4 хил.     52% $95.9 мил. 2.7% 

18: Инструменти и апарати, 
часовници 

$561 хил. $1.9 хил.     240% $11.4 мил. 0.3% 

19: Оружие и боеприпаси --- --- --- --- 0 

20: Различни промишлени стоки $756 хил. $887 хил.     17% $14.4 мил. 0.4% 

21: Произведения на изкуството и 
антиквариат 

--- $30.3 хил. --- $44.8 хил. 0% 

22: Скрит раздел $45.9 мил. $79.7 мил.     74% $660 мил. 18.4% 

ОБЩО: $283 мил. $244 мил.  $3.58 млрд 100% 

 

4. Стокооборотът на Русия за "Всички стоки" с други страни. 

№ СТРАНА ∑ (МАРТ 2017-МАРТ 2018) ДЯЛ 

1 Китай $97.3 млрд 14.8% 

2 Германия $55.8 млрд 8.5% 

3 Нидерландия $45.9 млрд 7% 

4 Белорусия $31.9 млрд 4.9% 

5 Италия $27.3 млрд 4.2% 

6 САЩ $25.7 млрд 3.9% 

7 Турция $25.4 млрд 3.9% 

8 Южна Корея $21.3 млрд 3.2% 

9 Япония $20.2 млрд 3.1% 

10 Полша $18.8 млрд 2.9% 

11 Казахстан $18.4 млрд 2.8% 

12 Франция $17.4 млрд 2.7% 

13 Украйна $14.8 млрд 2.3% 

14 Англия $14.4 млрд 2.2% 

15 Финландия $14.1 млрд 2.2% 

... ... ... ... 

35 Литва $4.12 млрд 0.6% 

36 Гърция $3.89 млрд 0.6% 

37 България $3.58 млрд 0.5% 

38 Индонезия $3.32 млрд 0.5% 

39 Малта $3.26 млрд 0.5% 

... ... ... ... 

 По всички страни: $655.5 млрд 100% 



 Център на промишлеността на Република България в Москва 
Май 2018/брой 05 

www.cprb.ru 
  

6 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВОТО В РУСИЯ НА ОСНОВНИ ВИДОВЕ 

МЕСО В КРАЯ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.  

 

Производството на говеждо месо в стоковия 

сектор на първото тримесечие на 2018 г. е в 

размер на 129,8 хил.т. в кланично тегло, което 

е с 4.4% повече от същия период на 2017 г.. През март 

обемът на производство възлиза на 45.7 хил.т., което е с 

3.7% повече от същия период през 2017 г. Ръст на 

производството през март спрямо март 2017 г. бележат 

следните региони: Република Татарстан (+11%), 

Краснодарски край (+7,9%), Воронежска област (+6,7%), Брянска област (+29,8%), 

Новосибирска област (+19,1%), Република Башкортостан (+9,7%), Република Удмурдия 

(+1.2%), Кировска област (+5,8%), Московска област (+17,6%), Омска област (+3,3%). Спад в 

производствените обеми има в Орловска област (-13.9%), Алтайски край (-3.4%), Красноярски 

край (-0.7%), Ленинградска област (-0.7%). 

 

Производството на свинско месо в селскостопанските организации през 

първото тримесечие на 2018 г. в кланичното тегло възлиза на 737 хил.т. През март 

ръста спрямо предходната година е бил +13,4% (спрямо март 2017 г.) и възлиза на 

260,5 хил.т. Положителни резултати през март 2018 г. в сравнение със същия период през 2017 

г. по обем на производство се наблюдава в: Белгород (+2,9%), Курск (+23,4%), Воронеж 

(+83,6%), Псков (+37,7%), Тамбов (+6.7%), Липецк (+26,6%), Твер (+12,7%), Татарстан 

(+5.6%), Москва (+37,8%), Орел (+37,6%), Мари Ел (+10,9%), Ставропол (+21,6%). Спад на 

производството се наблюдава в Челябинск (-2.9%), Башкортостан (-1.3%), Омск (-19.3%). 

Високи производствени показатели през март в сравнение с март 2017 г. се отбелязват в 

Ростов (+18%), Волгоград (+30%), Саратов (+48%), Рязан (+14%). 

 

Производството на птиче месо в селскостопанските предприятия през първото 

тримесечие на 2018 г. е в размер на 1 230 000 тона кланично тегло. През март обемите 

на производство са били 422,9 хил.т., и за първи път от две години се наблюдава слаба 

отрицателни динамика по отношение на същия период на 2017 г. (- 0,5%). Ниски 

показатели на производство през март се наблюдава в: Белгородска област (-7,9%), Челябинска 

област (-7.4%), Ленинградска област (-11,3%), Ставрополски край (-28,6%), Свердловска 

област (-1.2%), Курска област (-10.3%). През март се наблюдава ръст на производството в 

Тамбовска област (+77,6%), Брянска област (+8,8%), Пензенска област (+6.5%), Република 

Мордовия (+8.2%), Ростовска област ( +52,1%), Краснодарски край (+19,4%), Московска област 

(+7.6%), Свердловска област (+1%). 

 

 

 

 

 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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Динамика на производството на основните видове месо 

за периода 2017 – 2018 г./хил.т. 

 

 
http://www.ikar.ru/  

  

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ 

 9 републикански градски окръга; 

 54 муниципални района;  

 21 града: 

 8 града с републиканско подчинение (Агидел, 

Кумертау, Нефтекамск, Октябърски, Салават, 

Сибай, Стерлитамак и Уфа); 

 1 град с особен статут-  Межгоре; 

 12 града с районно подчинение; 

 2 селища от градски тип. 

Общо: 4 674 населени места. 
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говеждо птиче свинско 

Територия: 142 947 кв.км 

Ръководител: Рустам Хамитов 

Федерален окръг: Приволжски 

Административен 

център: 

Уфа 

Часови пояс: UTC+6/MSK+2 

website: www.bashkortostan.ru  

Население: 4 063 293 

Разстояние до Москва 1 166 км. 

        Икономическа справка за Република Башкортостан, РФ 

 

http://www.ikar.ru/
http://www.bashkortostan.ru/
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ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА: 

 

Минерални ресурси:  

Нефт, природен газ, въглища, желязна руда, манган, хром, олово, волфрам, злато, мед, 

цинк, каменна сол. 

 

Водни ресурси:  

 Реки - гъсто и добре развита речна мрежа, около 12 725 реки с обща дължина 57 366 км. 

– най-големи реки –  

Волга, Об, Кама,Урал, Уфа и др.  

 Езера – над 7 900 езера с обща площ 550 km², в т.ч. 1650 езера с площ над 10 дка – най-

големи са Асликул (23,5 km²) и Кандрикюл (15,6 km²). 

 Водохранилища – Нугушко и Кармановско. 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 Добив на нефт и преработка; 

 Химическа и нефтохимическа промишленост; 

 Електроенергетика.  

 Дървообработваща и целулозно-хартиена промишленост; 

 Машиностроене и оборудване; 

 Производството на строителни материали; 

 Хранително-вкусова промишленост; 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Областта е специализирана в производството на пшеница, ръж, овес, ечемик и захарно 

цвекло, картофи, слънчоглед. 

Животновъдството в областта е специализирано в областта на скотовъдството: отглеждат 

се едър рогат добитък, овце, коне, кози, свине, пилета, пчели и др. Развъждат се животни за 

кожа - сребристо-черни лисици, норки, арктически лисици. 

 

ТРАНСПОРТ 

Включва: железопътен, автомобилен, въздушен, речен, газопроводен и градски 

електрически (трамваен и тролейбусен) транспорт. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 1 266 983 млрд., ₽ 311 655,90 хиляди на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 285,52 млрд., ₽ 70 138 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия – 76,70 %; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 404,70 млн., $ 99,40 на човек; 

 Ниво на безработица – 5,3%; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 24 988; 

 Жизнен минимум - ₽ 7 234; 

 

Инвестиционни проекти на територията на Република Башкортостан: 

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

 

Инвестиционна привлекателност на Република Башкортостан:  

 Благоприятен инвестиционен климат; 

 Благоприятен транспортно-логистичен потенциал - Транссибирската магистрала свързва 

Централна Русия със Сибир, Далечния Изток и Централна Азия; 

https://invest.bashkortostan.ru/
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 Благоприятно географско разположение на региона - излаз на пет морета (Каспийско, 

Азовско, Черно, Балтийско и Бяло) през реките Белая, Кама и Волга; Също така в 

Републиката е разположено пристанище от клас „река- море“ Агидел; 

 Висок суровинен потенциал; 

 Технологически потенциал; 

 Устойчива социална и икономическа политика; 

 Развити международни отношения; 

 Инвестиционни площадки; 

 Туристически потенциал; 

 Развито малко и средно предприемачество; 

 Научно-технически и интелектуален потенциал; 

 Специални регионални програми за подпомагане на бизнеса; 

 Ефективно работещи районни институции за развитие; 

 Индивидуален подход към инвеститора; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка.  

 

 

 Приоритетни направления за инвестиции в Република Башкортостан: 

 

 

 
 

ДЪРВОДОБИВНА, 

ДЪРВООБРАБОТВАЩА И ЦЕЛУЛОЗНО-

ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
 

ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 
 

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И 

ОБОРУДВАНЕ 

 
 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ 

 

ЦВЕТНА МЕТАЛУРГИЯ 

 

ХИМИЧЕСКА И НЕФТОХИМИЧЕСКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 


