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УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС В «КУРСКА 

КОРЕНСКА ЯРМАРКА 2016» 

От 01 до 03 юли 2016 г. се състоя 16-та 

«Курска Коренска ярмарка», в рамките на която се 

проведоха Дни на българския бизнес. В тях взеха 

участие представители на 6 български фирми от 

хранително-вкусовата промишленост, 

машиностроенето, производството и търговията на 

парфюмерия и козметика, български текстил и туристическия сектор. 

В състава на делегацията бяха представени Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва и Българо-Руската търговско промишлена палата. В главния изложбен 

павилион се състоя тържественото откриване на „Курска Коренска ярмарка 2016“ от Губернатора 

на Курска област г-н Александър Михайлов. 

След официалната част, Губернаторът разгледа представените експозиции, като посети 

Бюлетин на Центъра на промишлеността 

на Република България в Москва 

- Москва 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

1. Вносът на пресни плодове, сушени 

плодове и ядки в Русия. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- Изменения в Търговския закон на РФ.  

 

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

ПСКОВСКА ОБЛАСТ, РФ 

 

 

 

 

01-03.07.2016г. – Дни на 
българския бизнес по време на 

16-та «Курска Коренска 
ярмарка», гр. Курск, РФ. 
  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ СЪДЪРЖАНИЕ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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Българският национален щанд. Г-н Михайлов се запозна с представителите на всяка българска 

компания. От своя страна българските участници направиха кратка презентация на своите 

продукти и изложиха проекти за откриване на търговски обект за български стоки и услуги в 

град Курск. 

След подробната обиколка, г-н Александър Михайлов проведе среща с 25-те 

чуждестранни делови мисии, участващи в Курската Коренска ярмарка, сред които бяха Гърция, 

Германия, Унгария, Индия, Израел, Молдова и други държави от ОНД. 

В събота се проведе среща на Губернатора Александр Михайлов с ръководителите на 

чуждестранните делегации и руските региони – участващи в това мащабно мероприятие. 

В Поклонническия център, в местността «Свобода» се състоя официалното награждаване 

на участниците в Курската Коренска ярмарка от г-н Михайлов. От българска страна бяха 

наградени Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Българо – Руската 

търговско промишлена палата и шестте български компании представили се на изложението. 

Участие в Курската Коренска ярмарка са взели около 6 000 държавни и бизнес 

представители от различни региони на РФ, представители на 25 международни мисии и над 10 

000 души посетители.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА РФ 

 

На 04 юли 2016 г. бе публикуван федералният закон 

за изменение на Търговския закон на РФ. Измененията 

ограничават максималният размер на всички плащания към 

доставчиците на хранителни продукти в полза на 

търговците на дребно (включително и такси за услуги за 

насърчаване на продажбите на продуктите) в размер на 5% 

от покупната цена, също така се намаляват максимално 

допустимите срокове за плащане на хранителните продукти 

от страна на търговците на дребно към доставчиците. 

Промените влизат в сила от 15 Юли 2016 г. и се отнасят само за новоподписаните 

договори. „Старите" договори трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания до 

01 Януари 2017 г. 

Какво се променя? 

Настоящият Търговски закон предвижда максималният размер на възнаграждение на 

търговците на дребно за закупуване на определено количество стоки да е в размер на 10% от 

закупните цени на хранителни продукти. Същото така, той не предвижда ограничения на 

стойността на услугите, предоставяни от търговците на дребно към доставчиците. 

Измененията, които влизат в сила от 15 Юли 2016 г. ограничават максималният размер на 

възнаграждението, общо за придобиване на определено количество продукти и за оказани 

услуги на доставчика, в размер на 5% от покупната цена на хранителни продукти. Списъкът от 

услуги, които попадат в обхвата на това ограничение е открит и включва, наред с други неща, 

услуги за насърчаване на продажбите на продуктите, логистични услуги, услуги за подготовка, 

преработка и пакетиране на стоки, както и други подобни услуги. При изчисляването на това 

общо възнаграждение, не се взема предвид размерът на ДДС, а по отношение на акцизните 

стоки - размерът на акциза. Изрично е посочено, че други видове плащания на доставчиците не 

са позволени. 

В новия документ допълнително се регулират отношенията между доставчици и търговци 

на дребно. Ако до сега се е забранявало да се налагат условия на контрагентите за определени 

видове плащания, то сега изрично се забранява събирането на такива плащания, а именно: за 

правото да се доставя в търговски обекти, за промяна на асортимента, възстановяване на загуби 

или повреди на стоки настъпили не по вина на доставчика, възстановяване на разходи, които не 

са свързани с изпълнението на договора за доставка и последваща продажба на стоките. 

Според измененията, също така се намаляват сроковете, в който търговците на дребно ще 

трябва да заплатят за доставката на определени категории стоки, а именно: 

• хранителни продукти със срок на годност по-малко от 10 дни да се изплащат не по-

късно от 8 работни дни от датата на действителното получаване на такива стоки (в настоящият 

вариант на Търговския закон се предвижда срок от 10 работни дни); 

• хранителни продукти със срок на годност от 10 до 30 дни - не по-късно от 25 

календарни дни (срокът е бил 30 календарни дни); 

• хранителни продукти със срок на годност над 30 дни, както и алкохолната продукция, 

произведена в Русия - не по-късно от 40 календарни дни (срокът е бил 45 календарни дни). 

      Информационни материали 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi2w8W-yZDOAhWnJZoKHSXDB7oQjRwIBw&url=http://www.vsluh.ru/news/economics/295325&psig=AFQjCNFI0DWJoe3fNRwOfv2KEvS82ZDjlA&ust=1469603312031256&cad=rjt
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За нарушение на посочените по-горе разпоредби на закона са предвидени 

административни глоби в размер от 20 000 до 50 000  рубли за длъжностни лица и 1-5 млн. 

рубли за юридически лица. 

 
https://www.pwc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСЪТ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ, СУШЕНИ 

ПЛОДОВЕ И ЯДКИ В РУСИЯ. 

 

През последните три години вносът на плодове 

и ядки, включително на фъстъци е намалял с 31%. 

През януари-февруари 2016 г., се наблюдава 

увеличаване на обема на доставките с 8.3% спрямо 

същия период на 2015 г. 

Безспорно, основният фактор за намаляване 

на обема на вноса на плодове и ядки в страната са 

мерките, наложени от правителството на РФ в 

отговор на анти-руските санкции. През 2013 г. делът на страните от ЕС е възлизал на една 

четвърт от общият обем на внос на тази продукция в реално изражение (без да се имат предвид 

страните от Митническия съюз). През 2014 г. делът на тези страни е намалял до 18,4%, а през 

2015 г. той вече е по-малко от 0.01%. 

Преди въвеждането на санкциите през август 2014 г., ЕС е заемал водеща позиция във 

вноса на ядки и плодове. Например, делът на тези страни е възлизал по сегменти: ябълки - 

61,5% от доставките в натурално изражение, круши - 53.2%, праскови и нектарини - 77,8%, 

киви - 54%, ягоди и малини - 66,4% и в сегмента на плодове и ядки, обработени със захар или 

без захар - 59,8%. 

 

Динамика на вноса на плодове и ядки от 2013 г. до февруари 2016 г./хил. т.
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         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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1. Пресни и сушени плодове. 

В стуктурата на вноса на пресни и сушени плодове, най-голям обема заемат цитрусовите 

плодове, бананите и ябълките. 

Най-големите доставчици на цитрусови за Русия са три страни - Турция, Египет и 

Мароко, общият дял на които възлиза на 65% от вноса в реално изражение през 2015 г. 

 

Структура на импорта на цитрусови по страни 

за 2015 г. в натурално изражение, % 

Лидер, според резултатите от изминалата година е 

Турция, чийто внос се е увеличил с 3,4% в сравнение с 

2014 г. Въпреки това, през януари-февруари 2016 г. 

вноса на цитрусови от Турция е намалял с 75,6% в 

сравнение с аналогичния период на 2015 г. - от 138,7 

хил. т. до 33,8 хил.т. Египетска продукция е били 

внесена с 44% повече, отколкото през януари-февруари 

2015 г. – 103,6 хил.т. срещу 72 хил.т. 

Също така, с 32% се е увеличил вноса на 

марокански плодове - от 46,8 хил.т. до 61.7 хил.т. В 

допълнение, следва да се отбележи, че от началото на 

годината почти двукратно се е увеличил вноса на 

цитрусови от Китай - от 15,970 хил.т. до 31,8 хил.т.  

Като цяло, вносът на цитрусови плодове по 

резултатите от първите два месеца на 2016 г. е намалял 

с 11,4%. 

 

Структура на вноса на пресни ябълки по страни 

за 2015 г. в реално изражение, % 

 

Друг основен сегмент на вноса в Русия са ябълките. 

Доставките на този продукт през 2013 г. са възлизали на 

21,3% от общия внос на пресни и сушени плодове. През 2015 

г. този дял е намалял до 11,3%. 

Основният доставчик на пресни ябълки в Русия преди 

въвеждането на ответните санкции е била Полша - през 2013 

г. нейният дял е бил 55% от вноса. На второ място е Молдова 

с дял от 14,1%, и затваря челната тройка Китай с дял от 

8,6%. През 2015 г. лидерското място за внос на пресни 

ябълки в Русия заема Сърбия, като доставките й в течение на 

три години са се увеличили с 2,3 пъти. 

Като цяло, обемът на доставки на пресни ябълки през 

2015 г. възлиза на 467.5 хиляди тона срещу 1284,6 хиляди 

тона през 2013 г. 

Според резултатите от първите два месеца на 2016 г., 

сръбската продукция продължава да лидира, като доставките от тази страна са се увеличили 

спрямо същия период на 2015 г. с 37%. Ръстът на вноса в Русия на китайски продукти възлиза 

на 60%. Трябва да се отбележи, че през януари-февруари 2016 г. се е увеличил вноса на пресни 

ябълки от Македония: ако през януари-февруари 2015 г., доставките на продукти от тази страна 

възлизат на 2,5 хил. тона, то за същия период на 2016 г. достигат 10,4 хиляди тона. Като цяло, 

от началото на 2016 г., пресни ябълки са били внесени с 27,5% повече, отколкото през същия 

период на 2015 г. 

Водещи при вноса на сушени ябълки, са китайските продукти. Ако през 2013-2014 г. 

малки конкуренти на Китай в този сегмент са били Чили, Турция и страните от ЕС, то през 2015г.  
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вноса в този сегмент е почти изцяло представляван от китайски продукти, чиито дял е 355 тона 

при общ внос 375 тона. И през януари-февруари 2016 година, целият обем от вносни сушени 

ябълки - 78 тона - се извършва от Китай (в сравнение с 12 тона за същия период на 2015 г.). 

Вносът на пресни банани за Русия през 2015 г. е достигнал 1,2 мил.т., което е 3,7% по-

малко в сравнение с 2014 г. , но през първите два месеца на 2016 г. се наблюдава ръст в 

дадения сегмент с 45,7%. Безспорен лидер в областта на вноса на банани в Русия е Еквадор - 

неговият дял през 2015 г. е бил 98,6%. Основният обем от доставките на банани се закупуват от  

Санкт Петербург (37,2% в реално изражение), Краснодарски край (21,8%), Москва (20.5%) и 

Московска област (10.2%). В Санкт Петербург, за първите два месеца на 2016 г., са внесени 2,1 

пъти повече банани, отколкото за същия период на 2015 г.. 

През 2015 г., са били внесени сушени банани 394 тона, което е 47,8% по-малко в 

сравнение с 2014 г.  В този сегмент безспорен лидер е Виетнам, като през 2015 г. неговият дял е 

достигнал 98,2% от вноса в реално изражение. През януари и февруари на 2016 г., вносът на 

сушени банани в страната е намалял с 14%. 

Ако в сегмента на пресните плодове по обеми, водеща роля при вноса заемат бананите и 

ябълките, то в сегмента на сушените плодове, на първо място по доставки са: стафиди, сливи, 

фурми и кайсии. 

 

Структура на вноса на стафиди по страни 

за 2015 г. в реално изражение, % 

Вносът на стафиди в страната през 2015 г. е бил в 

размер на 20,6 хиляди тона. През последните три години - от 

2013 г. до 2015 г. - вносът на продукти в този сегмент е 

намалял с 2 пъти, но в началото на тази година се е увеличил 

с 18,2% в сравнение с януари-февруари 2015 г. 

Според резултатите от 2015 г., най-големият доставчик 

на стафиди в Русия е бил Афганистан, който е заемал 40,2% 

от вноса в реално изражение. 

Заслужава да се отбележи, че през 2013 г. водеща 

роля в доставките е имал Иран, но към 2015 г. вносът на 

стафиди от тази страна е намалял с 2,7 пъти. 

 

 

 

Структура на вноса на сушени сини сливи по страни 

за 2015 г. в реално изражение, % 

 

Вносът на сушени сини сливи в Русия, също 

значително е намалял през последните три години. През 2013 г. 

обемът е достигал до 32 хиляди тона, а през 2015 г. - само 12,8 

хиляди тона. Причини за намаляването на предлагането са 

освен въведените санкции срещу Съединените щати, които през 

2013 г. са заемали трета позиция в този сегмент - с дял 13,8%, 

така и намаляването на вноса от водещите страни доставчици - 

Аржентина и Чили. По този начин, доставките от Аржентина в 

течение на три години са намалели с 2,5 пъти, а от Чили - с 2,3 

пъти. 

Според резултатите на 2015 г., сред водещите 

доставчици на сушени сини сливи в Русия са също Сърбия и Молдова, заели съответно трето и 

четвърто място. 

Доставките на сръбски продукти през последните три години също са намалели –  

40,2% 

34,6% 

11,6% 

8,7% 
4,8% 

Афганистан Иран 

Чили Турция 

Други 

36,3% 

36,2% 

18,5% 

8,4% 0,6% 

Аржентина Чили 

Молдова Сърбия 

Други 



 Център на промишлеността на Република България в Москва 
Юни 2016/брой 6 

www.cprb.ru 
 7 

 

наблюдава се спад от 2,6 пъти. Единствената положителна тенденция на растеж се наблюдава  

при вноса на молдавски сини сливи - от 1,2 хиляди тона през 2013 г. до 2,4 тона през 2015 г. 

През януари-февруари 2016 г., в сравнение със същия период на 2015 г., вносът на 

сушени сини сливи в Русия е нараснал с 21,5%, благодарение на доставките от Аржентина, 

които са се увеличили с 5,3 пъти - от 195 до 1034 тона. 

 

 
Структура на вноса на фурми по страни 

за 2015 г. в реално изражение, % 

 

Вносът на фурми в Русия през последните три години също е 

намалял с 28,6% - от 20,3 до 14,5 хиляди тона в съответствие с 

резултатите от 2015 г. Водещи доставчици на фурми в Русия са 

Иран, Тунис и Алжир. 

През 2015 г. вносът на ирански стоки се е увеличил с 20,5% 

(след спада с повече от една трета през 2014 г. в сравнение с 2013 

г.). Вносът на фурми от Алжир през 2015 г. се е съкратил с 26% 

(през 2014 г. се е наблюдавал почти двоен ръст в сравнение с 2013 

г.). По отношение на Тунис - от 2013 г. до 2015 г.  се наблюдава 

систематично снижение на вноса от тази страна, като за три години 

общо възлиза на 66%. 

През първите два месеца на 2016 г. вносът на фурми в Русия 

е нараснал с 13%, благодарение на доставките от Тунис, които са се 

увеличили почти 4 пъти (от 148 до 588 тона) и от Алжир - с 34.6% 

(от 364 до 489 тона). 

 

 

Структура на вноса на кайсии по страни 

за 2015 г. в реално изражение, % 

 

Основен доставчик на Русия при вноса на сушени кайсии, 

е Турция - през 2013 г. нейният дял е  96% от доставките. През 

2015 г. делът на Турция спада до 87,7%, а обемът на доставките – 

с 3 пъти. 

Общият обем на вноса на сушени кайсии в Русия от 2013 г.  

до 2015 г. е намалял с 2,7 пъти - от 16,1 до 5,9 хиляди тона. 

През януари-февруари на 2016 г. в сравнение с януари-

февруари на 2015 г. вносът на сушени кайсии в страната се е 

увеличил с 2 пъти, включително и за сметка на увеличените 3 пъти 

доставки от Турция (от 248 до 750 тона). 

 

Вносът на сушени смокини, също се характеризира с 

единствен доставчик на стоката - Турция. 

 

 

Като цяло, през последните три години обемът на вноса на сушени плодове в Русия 

(изключвайки страните от Митническия съюз), се е съкратил наполовина. 

 

Според резултатите от началото на 2016 г., се наблюдава положителна тенденция - ръст с 

17% спрямо същия период на 2015 г. 

 

53,5
% 

23,8
% 

16,2
% 

5,4% 1,1% 

Иран Алжир 

Тунис Израел 

Други 

87,8

% 

7,0

% 

3,0

% 
2,2

% 

Турция 

Таджикистан 

Китай 

Узбекистан 
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Обемът на вноса на сушени плодове от 2013 г. – до февруари 2016 г., тонове 

Видове 
сушени 
плодове 

2013 2014 
Януари-

февруари 
2015 

2015 
Януари-

февруари 
2016 

стафиди 41 805 29 636 2 980 20 594 3 522 

сини сливи 31 919 15 621 1781 12 855 2 165 

фурми 20 381 17 398 1 727 14 552 1 954 

кайсии 16 181 8 094 419 5 928 865 

смокини 4 389 3 058 280 2 430 142 

банани 578 755 77 394 66 

ябълки 417 394 13 375 78 

круши 150 50 0 1 1 

гуава, манго 14 17 4 12 1 

праскови и 
нектарини 

4 10 8 17 1 

ананаси 15 11 1 3 0 

папая 0 1 0 2 0 

други видове 
и смеси 

4 349 2 651 328 1 790 117 

ОБЩО: 120 201 77 698 7 618 58 953 8 914 

* с изключение на  страните от Митническия съюз 

 

Като цяло, делът на вноса на първите десет страни-доставчици на пресни и сушени 

плодове в Русия през 2015 г. възлизат на 87%. 

 

Първите десет страни-доставчици на пресни и сушени плодове в Русия през 2013 г. и 2015г. 

Първите десет 

страни-
доставчици за 

2013 г. 

Дял от вноса, 
2013 г.,% 

Първите десет 

страни-
доставчици за 

2015 г. 

Дял от вноса, 
2015 г.,% 

Еквадор 21 Еквадор 29 

Полша 13 Турция 20 

Турция 12 Китай 7 

Китай 5 Египет 6 

Испания 4 Мароко 5 

Египет 4 Сърбия 5 

Мароко 4 Южна Африка 5 

Южна Африка 4 Аржентина  4 

Молдова 4 Азърбайджан 4 

Аржентина 4 Пакистан 2 

Други 24 Други 13 

* с изключение на  страните от Митническия съюз 
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Доставките на плодове от страните на Митническия съюз - Армения, Беларус, 

Казахстан и Киргизстан. 

През 2015 г. вносът на пресни и сушени плодове от тези страни е в размер на 832.4 

хиляди тона, по-конкретно, 96,8% е вноса от Беларус, като основният внос е на пресни ябълки. 

Ако през 2013 г., данните на Националния статистически комитет на Белорусия сочат, че са 

внесени 117 хиляди тона ябълки, то през 2015 г. обемът на доставките е достигнал 518 хиляди 

тона. Трябва да се отбележи, че вносът на пресни ябълки в самата Беларус също се е увеличил - 

от 181 хиляди тона през 2013 г. до 731 хиляди тона през 2015 г. 

  

2. Ядки. 

През 2015 г. вносът на ядки в Русия (с изключение на доставките от страните на 

Митнически съюз) е в размер на 134.2 хил.т. 

В сравнение с 2014 г. обемът на вноса е намалял с 13%. В същото време за периода 

януари-февруари 2016 г. спада е с 18,6%. Що се отнася до вноса на ядки от страните от 

Митническия съюз, то той е бил незначителен на фона на общия обем на вноса на тези продукти 

от другите страни. 

От гледна точка на видовата структура, трябва да се отбележи, че основният внос е на 

фъстъци, доставките на които на фона на вноса на другите видове ядки, през 2015 г. се е 

увеличил с 3,1%, и представлява 76,3% от вноса в реално изражение. Въпреки това, през 

януари-февруари 2016 г. фъстъци са внесени с 17% по-малко, отколкото през същия период на 

2015 година. 

През 2015 г. вноса на фъстъци в Русия по обем в реално изражение, е 3 пъти по-висок от 

вноса на други видове ядки, но по отношение на стойността е с 30% по-ниска в сравнение с 

вноса на другите видове ядки. За сравнение: през 2015 г. в РФ са внесени 102.4 хиляди тона 

фъстъци на обща стойност 142 милиона долара, а бадеми - 4,4 хиляди тона за 51.6 милиона 

долара. 

Вноса на фъстъци в страната през последните три години се е увеличил с 14%. Основният 

доставчик, според резултатите от 2015 г., е Аржентина, чийто дял е 57,5% от вноса. 

Второ място заема Бразилия с дял от 20%. В сравнение с 2014 г. вноса на фъстъци от тези 

страни е нараснал съответно с 65% и 92%. Заслужава да се отбележи, че през 2013-2014 г. в 

лидиращата тройка по внос на фъстъци са били и САЩ. Но през 2015 г., вносът на фъстъци от 

тази страна се е съкратил с 6 пъти, въпреки, че този вид ядки не е включен в списъка на стоки, 

забранени от внос в Русия. Въведена е забрана за доставка на фъстъци от САЩ от 01 май 2015 

г., поради превишено съдържание на кадмий. 

За първите два месеца на 2016 г. вноса на фъстъци от Аржентина е намалял с 5% в 

сравнение със същия период на 2015 г. (от 7 517 до 7 147 тона). Доставките от Индия, която 

през 2015 г. е била една от трите основни доставчици, са се снижили с 7,5 пъти (от 3 392 до 449 

тона). Свободната ниша се заема от Бразилия и вноса й се увеличава с 2.6 пъти (от 1 539 до 4 

015 тона). 

Освен фъстъци, сред основните видове ядки, които са внесени в Руската федерация през 

2015 г. са кокосови орехи и лешници. Основният доставчик на кокосови орехи в Русия през 

2015 г. са Филипините, чийто внос през 2014 г.е нараствал с 3%. Второ място по обеми заема 

Индонезия - доставките на кокосови орехи от тази страна през 2015 г. са намалели с 20%. Също 

така в челната тройка е и Кот д'Ивоар. Като цяло, тези доставчици са осигурили 95% от реалния 

обем на вноса през 2015 г. 

В сравнение с 2014 година, вноса на лешници е намалял с 35%, но по резултатите на 

първите два месеца на 2016 г. е отбелязан ръст от 2,5%. Водещата тройка доставчици на този 

вид ядки в Русия са Азербайджан, Турция и Грузия. През 2015 г. от Азербайджан са внесени с 

48% по-малко лешници, отколкото през 2014 г., но показателите от периода януари-февруари 

на 2016 г. показват положителна тенденция: вносът се е увеличил почти 2 пъти. Отделно, 

трябва да се отбележи настъпилият през последните три години растеж на вноса на лешник от 
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Грузия - делът на доставките от тази страна през 2015 г. възлиза на 18,5% срещу 0,3% през 

2013 година. 

Най-голямо снижение на доставките се наблюдава в сегментите на бадемите и 

шамфъстъка. Вноса на бадеми в реално изражение е намалял от 24,5 хиляди тона през 2013 г. 

до 4,3 тона през 2015 г. През първите два месеца на 2016 г. вносът на бадеми спада с още 27%. 

През 2013 г. и 2014 г. най-големият доставчик на бадеми в страната са били САЩ (независимо 

от ответните санкции, наложени през август 2014 г.) - делът на тази страна съответно е бил 97% 

и 89% от вноса. 

Оттеглянето на САЩ  от пазара на бадеми в Русия, през 2015 г. бе частично компенсирано 

от доставки от Чили - обемът на вноса от тази страна нарасва до 1 902 тона в сравнение с 175 

тона година по-рано. В лидиращата тройка влизат още Турция и ОАЕ. В началото на 2016 г. 

доставките от Турция намаляват с 70% (от 167 до 50 тона). През 2015 г. вносът на бадеми от 

Китай се е увеличил с почти 11 пъти по отношение на 2013 г. 

Вноса на шамфъстък през 2015 г. е бил в размер на 2,17 хиляди тона, срещу 12,6 хиляди 

тона през 2013 година. В този сегмент, основните доставчици са САЩ и Иран. През 2013 г. делът 

на тези страни е бил съответно 54% и 44%. След въвеждането на санкции, Иран остава почти 

единственият доставчик в този сегмент - делът му през 2015 г. достига 93,7%, като останалата 

незначителна част от обема се заема от Китай. През януари-февруари 2016 г. вноса на 

шамфъстък в Русия е в размер на 424 тона, от които 423 тона са от Иран. 

Основният поток от внесените ядки се разпространява на три руски територии - Москва и 

Московска област (48.2% в реално изражение), Санкт Петербург (20.6%) и Калининградска 

област (11,1%). През 2015 г., общият дял на тези субекти е бил 80%. 

Като цяло, влошаването на икономическите отношения с някои страни е довело до пълна 

преориентация на вноса в редица сегменти. В същото време, с изключение на фъстъците и 

кестените, за последните три пълни години се наблюдава спад на вноса при всички видове ядки. 

 

http://www.foodmarket.spb.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

територия: 55 399 кв.км 

губернатор: Андрей Турчак 

федерален окръг: Северо-Западен 

административен 

център: Псков 

часови пояс: UTC+4/MSK0 

website: http://www.pskov.ru/  

население: 646 374 

разстояние до Москва 611 км. 

    Икономическа справка за Псковска област 

 

http://www.foodmarket.spb.ru/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_Pskov_Oblast.svg?uselang=ru
http://www.pskov.ru/
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ  

 2 окръга; 

 24 общини; 

 25 града; 

 85 села; 

 

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА:  

Пясък, варовик, торф, глина, горски ресурси.   

Гъсто и добре развита речна мрежа. Има повече от 15 000 

реки, като главните от тях са р. Великая и р. Шелонь. Повече от 

3700 езера, като сред тях е Псковско-Чудския басейн. 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА ПСКОВСКА ОБЛАСТ. 

 Автомобилна промишленост и оборудване; 

 Производството на строителни материали; 

 Черна металургия; 

 Оптико-електронна и оптико-механична промишленост; 

 Електроенергетика. 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Отглеждат: ечемик, ръж, овес, зеле, моркови, цвекло, лук, картофи, плодове.  

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

производство на месо, мляко и млечни продукти, свиневъдство, риболовна дейност. 

 

ТРАНСПОРТ 

Включва: железопътен, автомобилен, въздушен, воден; 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 114,25 млрд., ₽ 173,35 хиляди на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 29,51 млрд., ₽ 45 134 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия - 59,70 %; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 13,80 млн., $ 21,20 на човек; 

 Ниво на безработица - 6,50 %; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 21 004; 

 Жизнен минимум - ₽ 8 518. 

  

Инвестиционни проекти на територията на Псковска област: 

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

 

Инвестиционна привлекателност на Псковска област:  

 Предоставяне на данъчни стимули: намаляване на данъка на недвижимото имущество, 

данъка общ доход в течение на 5 години и др.; 

 Специални мерки за подпомагане в стратегическите сектори: земеделие (субсидии за 

съфинансиране на лихви по заеми, субсидии за закупуване на животни и т.н.), туризъм 

(развитие на инфраструктурата за приоритетни проекти), промишлеността, жилищният 

сектор (предоставяне на зони за комплексно развитие за сметка на инфраструктурни 

организации); 

 Подкрепа на малките и средни предприятия: преференциално кредитиране на малките и 

средни предприятия, предоставяне на субсидии; 

http://www.invest.pskov.ru/
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC_bWLkpHOAhVBBSwKHVWaAhUQjRwIBw&url=http://www.zapoved.net/index.php/News/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&psig=AFQjCNEirKovwj3YpAYxE13TqbI_VNRxwg&ust=1469622718265122


 Център на промишлеността на Република България в Москва 
Юни 2016/брой 6 

www.cprb.ru 
 12 

 Предоставяне на земи при преференциални условия (за реализиране на проекти в 

областта на промишлеността, селското стопанство, хотелиерството); 

 Благоприятни условия за стопанска дейност, включително ниски производствени разходи, 

ниски разходи за инвестиционни проекти, с висока възвръщаемост на инвестициите; 

 Предоставяне на държавни гаранции за инвеститорите; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка. 

 

 

Приоритетни направления за инвестиции в Псковска област: 

 

 

 

ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ПРОДУКЦИЯ 

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 
 

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ 

 

ТУРИЗЪМ 

 


