
   

Българо-Руски инвестиционен форум‘2017   

На 19-20 октомври 2017г.  Българо-руската ТПП 

проведе Българо - руски инвестиционен форум, 

организиран под егидата на БТПП и ТПП на РФ

Очакванията за сериозен интерес към инвестиционните 

възможности в България и Русия напълно се оправдаха – в 

събитието участваха над 180 представители на българската 

държавна администрация, българския и руския  бизнес, като 

над 35 медии отразиха дискусиите в повече от 55 

публикации.  

Институционална подкрепа за развитие на 

двустранните икономически отношения  

Българо-руските икономически отношения са от 

особена важност за България 

Зам.-министър Александър Манолев съобщи, че през 

първото полугодие на 2017 г. износът ни за Русия бележи ръст от близо 16%1,  а  двустранният ни 

                                                      
1 Данните на НСИ сочат 78.2% ръст на износа от Република България за Руската Федерация  през първото 

полугодие на 2017г.  

 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Реален импулс за 

развитие на търговията 

между двете страни 
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Българо - Руската ТПП 

подписа споразумение за 

сътрудничество с  

Обнинската ТПП, 

представила на Форума 

впечатляващото 

разнообразие и висока 

технологичност  на 

икономическите дейности в 

региона.  

Това е  тридесетото 

споразумение на БРТПП за 

сътрудничество с 

регионалните ТПП на 

Руската Федерация . 

  

 

  

Презентации на дейността 

Министерството на икономиката ще подкрепи 

всяка съвместна инициатива за по-динамичното 

развитие на двустранните връзки

 



   

стокообмен с Русия се е увеличил с 35,4% и възлиза на 1,8 млрд. 

щ.д.  „Въпреки позитивните данни за нарастването на взаимния ни 

търговски оборот през първите шест месеца на 2017 г., той не 

съответства на потенциала на двете държави“, каза Александър 

Манолев. 

Укрепването на руско-

българските икономически 

контакти зависи от 

ежедневните усилия на двете 

страни, подчерта 

посланикът на РФ в 

България Н.Пр. Анатолий 

Макаров, който  заяви, че 

има добри перспективи за 

работата на българските 

фирми в Русия, както и на 

руски компании - в България. 

Съществени фактори в 

нашите връзки е стабилната 

икономическа ситуация в 

двете страни, а също и 

официални структури, които 

да помагат на бизнеса да се 

ориентира на пазарите, в т.ч. 

търговско-промишлените 

палати на двете страни. 

Според оценките на РФ, 

ръстът на стокооборота през 

първата половина на 2017 г. е 

към 35-40% , разликата е в 

зависимост от методиката на 

изчисляване. Въпреки тези 

положителни тенденции 

имаме към какво да се 

стремим, смята посланик 

Макаров. Целта ни е този 

стокооборот да се повиши на 

равнището на този през 2012 

г., добави той.  

 

 

 

В откриването на форума 

участваха още и изпълнителният 

директор на Българска агенция за 

инвестиции Стамен Янев, 

председателят на БРТПП Георги 

Минчев, председателят на БТПП  

Цветан Симеонов и 

вицепрезидентът на Руската ТПП 

Владимир Падалко  

 

 

  

  

  

Руски компании  реално се интересуват от 

българския пазар, а  България не се нуждае от 

реклама в Русия  

Реален импулс за 

развитие на търговията 

между двете страни 
• • • 

По  време  на Форума  бяха 

подписани седем 

двустранни протокола за 

намерения  за 

сътрудничество и 

договорености   за създаване 

на съвместни предприятия 

 

 



Подписани са  девет 

документа за 

двустранно 

сътрудничество и 

създаване на съвместни 

предприятия 
 

Форумът даде реален 

принос към развитието 

на двустранната 

търговия  

  

Бе подписано споразумение 

между БТПП и 

Международната банка за 

икономическо 

сътрудничество – Москва, 

която предлага 

преференциални условия за 

техните клиенти и 

осъществява търговско 

финансиране на руски и 

съвместни предприятия. 

Българо - Руската ТПП 

подписа споразумение за 

сътрудничество с  

Обнинската ТПП, 

представила на Форума 

впечатляващото 

разнообразие и висока 

технологичност  на 

икономическите дейности в 

региона. Това е  тридесетото 

споразумение на БРТПП за 

сътрудничество с 

регионалните ТПП на 

Руската Федерация.   

Презентации на дейността 

на редица български фирми 

бяха предоставени на 

руската бизнес – делегация и 

ТПП на Руската Федерация, 

както в рамките на 

подготовката на събитието, 

така и по време на самия 

форум. От руска страна 

редица  компании и 

региони представиха 

продуктите, които предлагат 

в широк спектър от области 

– от  машиностроенето до 

леката промишленост.  

В резултат на 

подготвителните усилия и 

контактите по време  на 

Форума,  бяха подписани 7 

протокола за намерения  и 

договорености  за създаване 

на съвместни предприятия. 

 

Форумът 

информира за важни промени  

в руското митническото 

законодателство 

 

Поканеният от БРТПП лектор е сред 

авторите на новия Митнически кодекс 

на ЕВРАЗЕС  

 
 Галина Баландина заяви, че сред основните  

изменения  е автоматизация на процеса на 

митническо деклариране чрез въвеждането на  

Информираност 

за ключови 

промени  

в митническото 

законодателство  
• • • 

На 20 октомври 2017 г. 

пред българския бизнес 

бяха представени 

промените в Новия 

митнически кодекс на 

Евразийския 

икономически съюз, 

който се очаква да влезе в 

сила от 1 януари 2018 г. 

 

 

 

 

 

 



   

електронно подаване на 

необходимите 

документи.  Другият 

важен момент е ролята 

на митническия 

представител, който ще 

може да улесни живота 

на вносителя на стоки за 

страните от Евразийския 

икономически съюз, тъй 

като ще може да бъде и 

техен представител. Част от промените засягат и 

реда  за митническо деклариране на стоки и 

прилагане на митнически операции; прилагане 

на механизма „на едно гише“ при извършване на 

митническите операции; оптимизация на реда за 

предварително информиране на митническите 

органи за стоките, влизащи на митническата 

територия на Евразийския икономически съюз; 

унифицирани особености на митническото 

деклариране на стоките, транспортирани в 

разглобен вид, прилагане на непълно и 

периодично митническо деклариране; реда 

заплащане на митнически такси; регламентацията 

на прилагането на специални, антидъмпингови и 

компенсационни мита и др.   

Новият митнически кодекс ще 

облекчи възможностите за 

бизнес със страните от 

Евразийския икономически 

съюз, сред които в момента са 

Русия, Беларус, Казахстан, 

Армения и Киргизстан, каза по 

време на бизнесфорума 

вицепрезидентът на Руската ТПП 

Владимир Падалко. По думите му 

българските предприемачи, 

които имат търговски отношения в някоя от 

страните на съюза, автоматично получават достъп 

и до пазара на останалите държави-членки без да 

се нуждаят от допълнителни сертификати. 

Кодексът увеличава скоростта на движението на 

стоките, дава допълнителни гаранции и ни 

защитава, каза още Владимир Падалко. 

Българо-руската ТПП в София е естествен 

партньор на българския бизнес, който иска да 

разширява своята търговска дейност към 

страните от Евразийския икономически съюз. 

Целта ни е да помогнем на българските фирми да 

са готови за преходния период до 1 януари, и така 

да се намали рискът от загуби и те да запазят 

своята конкурентоспособност на руския пазар, 

подчерта  Председателят на БРТПП Г.  Минчев

 

 

ФОРУМЪТ СЪЗДАДЕ УСПЕШЕН ФОРМАТ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА 

В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ БИЗНЕС 

 

И институционалните, и бизнес-участниците се обединиха около мнението, че  подобни 

събития са много важни като част от мерките за заздравяване на икономическите връзки и създаване 

на директни контакти между бизнеса в двете държави, като дейността на търговско-промишлените 

палати в този процес е много важна. 

БТПП, БРТПП и ТПП РФ  отбелязаха уверенията, че правителствата ще ги подкрепят и ще 

осигурят добри условия за работа и  постигнаха съгласие подобни форуми, с фокус върху 

отделни отрасли, да се организират на всеки 6 месеца, за да се даде възможност на по-голяма 

част от бизнеса и от двете страни да представи своя потенциал.  

 


