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ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 
за резултатите от пребивавнето на Бизнес делегация на Пермската търговско-

промишлена палата в България - Юни 2018 г. 
 
В периода от 17 до 23 юни 2018 г. Бизнес делегация на Пермската търговско-промишлена 
палата проведе своето поредно делово посещение в България. Делегацията от Перм  беше 
ръководена от Елена Миронова, заместник-председател на Пермската търговско-
промишлена палата. 
 
Представители на фирми от Перм установиха нови контакти със свои български колеги, 
посетиха местни предприятия, обмениха опит и определиха условията за взаимни 
доставки. 
 
Предложенията на българските производители на консервирани плодове и зеленчуци 
успяха да заинтригуват Търговско дружество от Перм, проявяващо интерес към 
стартиране на постоянен износ от България за Перм на плодове и зеленчуци за 
консервиране. 
Компанията, предоставяща услуги, свързани с нефтеното и газовото оборудване, проведе 
преговори с български предприятия, работещи с такова оборудване. Получена беше 
уникална информация относно резултатите от експлоатацията и използването на това 
оборудване и бяха определени нови области за сътрудничество и потенциални договори за 
износ на услуги. 
Ръководителят на предприятие за производство на домакински уреди, посети две 
български фирми, които произвеждат сходни продукти, и по време на срещите си 
колегите обмениха ценен опит. 
Фирма - производител на иновативни средства за дезинфекция за широка употреба, в 
процеса на комуникация с потенциални дистрибутори получи интересно предложение и 
започна обсъждане на потенциално партньорство. 
В резултат от проведените срещи се констатира наличието на възможности за 
взаимноизгоден обмен между предприемачите както за износ от Русия, така и за внос. 
 

                      
 
Във Варна бяха проведени срещи с предприемачи в Представителството на Пермската 
търговско-промишлена палата. В тях взеха участие председателят на Българо-руската 
търговско-промишлена палата г-н Георги Минчев и главният секретар на Търговско -

 



 

 

промишлена палата Добрич г-н Герман Германов. Беше отбелязано, че търговските палати 
разширяват взаимодействието си с регионалните палати от Русия, в резултат на което се 
поддържат преки контакти с производители от регионите на Русия и България. 
 
На заседанието, което се състоя в Бургаската търговско-промишлена палата  с личното 
участие на председателя на палатата г-н Т. Иванов и главния секретар г-жа Б. Желева, 
както и на директора на дирекция "Икономика и бизнес" на Община Бургас г-жа И. 
Стратева, широк кръг от предприемачи от целия регион проведоха активни разговори със 
своите колеги от Перм. В резултат на осъществената през изминалите години тясна 
комуникация между бизнесмените от двете камари, който се подкрепя от двустранно 
споразумение, бяха подписани директни договори и български продукти отпътуваха за 
Перм. 
 
Особено внимание бе отделено на потенциала на "Индустриален и логистичен парк 
Бургас", който може да се счита за партньор на «Технопарк Перм». Бяха обсъдени 
възможните насоки за взаимодействие между двете структури. От членовете на 
делегацията бе проявен интерес от закупуване или наемане на  обект в Индустриален парк 
Бургас, с цел създаване на собствен логистичен склад. 
 

                        
 
На всички срещи бе отбелязано, че България е най-удобната икономическа платформа в 
Европа за руския бизнес. И не само заради най-ниските данъци, липсата на мита в рамките 
на ЕС, но и като потенциален център за бизнес комуникации с балканските страни. 
Българската бизнес общност, особено в рамките на търговските камари, има реално 
предимство по отношение на взаимодействието с руския бизнес. Пермските бизнесмени 
разчитат да достигнат и до пазарите на съседните страни,  благодарение на съдействието и 
възможностите на българските търговски палати. 
 
В плановете на Търговско-промишлена палата от Перм се предвижда през юни 2019 г. тя 
да посрещне на своя територия делегация от България. Представителството на Пермската 
търговско-промишлена палата в България възнамерява активно да си сътрудничи с 
Българо-Руската търговска палата и с всички регионални български палати. 
 

 
 

  
 


