
 

БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
БОЛГАРО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТУЛСКА ОБЛАСТ 

 

Тулска област е един от най-динамично развиващите се индустриални региони 

в Русия. В инвестиционния рейтинг на субектите на Руската федерация, регионът в 

продължение на три поредни години заема място в челната петорка. По обем 

инвестиции в основен капитал, Тулска област заема 1во място в Централния 

федерален окръг и 10то място в Русия. Съгласно информация на Руския експортен 

център, през първото полугодие на 2018г. регионът запазва висока позитивна 

динамика на социално- икономическо развитие, като в сравнение със същия период 

на 2017г.: 

- обемът на инвестициите  в Тулска  област е нараснал със 134,8% и съставя  

62,6 млрд рубли; 

- външнотърговският оборот е увеличен с 9,2% и съставя 2 млрд. долара; 

- експортът е нараснал с 8,6% до общ обем от 1,5 млрд. долара. 

 

            Един от приоритетите на Правителството на Тулска област е създаването на  

максимално комфортни условия за фирмите, които са избрали този регион за 

развиване на бизнеса си. 

 

            В региона живеят повече от 1.5 млн. души. Най-големите градове в Тулска 

област са Тула (552 хил. души) и Новомосковск (126 хил. души). 

В основата на икономическото развитие на областта са съвременни  

високотехнологични предприятия от машиностроителния бранш, химическата 

промишленост, металургията, хранително-вкусовата, както и леката промишлености. 

Тулска област разполага с всичко необходимо за успешното развитие на 

бизнеса. Основните  предимства на областта са: изгодна логистика, индивидуално 

съпровождане на инвеститора на всички етапи от реализацията на проекта, данъчни 

преференции, квалифициран персонал и разбира се професионален екип, с който 

разполага Правителството на областта.  

По-подробна информация:  

 Законът за Тулска област № 1390-ЗТО/ 06.02.2010 г.   "За преференциално 

данъчно облагане  при инвестиции под формата на капиталови вложения на 

територията на Тулска област“ има за цел да предостави държавна подкрепа за 
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организации, имащи за цел да инвестират под формата на капиталови вложения в 

областта на недвижимата собственост в Тулска област. Изключение правят 

организации, чиято основна дейност е търговия на дребно или отдаване под наем на 

собствени недвижими имоти ( по-нататък наричани инвеститори). 

            Данък печалба и данък имущество намаляват съответно до 13,5% и 0%. 
Данъкоплатците ползват по-ниски ставки, започващи от данъчния период, следващ 
този, през който е възложен обекта в рамките на периода на изплащане на 
инвестиционния проект, но не повече от четири последователни данъчни периода.  
           През 2017 г. бе създадена нормативна правна база, регламентираща 
сключването на специални инвестиционни договори. Законът от 27.04.2017 г. "Относно 
преференциалното данъчно облагане на данъкоплатците, участващи в специални 
инвестиционни договори" за Тулска област беше приет. 

           Специалният инвестиционен договор (СПИД) – това е нов механизъм за 
подпомагане на големи инвестиционни проекти в промишления сектор на Тулска 
област. Регионалната законодателна база в този сектор е създадена през 2017 г. 
Обемът на инвестициите е минимум 750 млн. рубли, което предполага създаването на 
поне 30 нови работни места. 
           Партньорството чрез СПИД е интересен механизъм, както за инвеститорите, 
които планират реализацията на големи проекти в региона, така и за самия регион. На 
инвеститора са гарантирани стабилни бизнес условия и стимули, включително данъчни 
преференции, ново или модернизирано промишлено и нови работни места. Фирмите 

проявяват интерес към използването на този механизъм. Това позволява да очакваме 
подкрепа на механизма на СПИД в Тулска област. 
             В съответствие с посочения закон за Тулска област, организациите, участващи в 

специални инвестиционни договори (наричани по-нататък СПИД), могат да прилагат 

данъчни ставки върху печалбата в размер на 0% за срок от 10 години.  

              Намалени ставки върху данък имущество за организациите участващи в СПИД, 

в случай, че имуществото е създадено или придобито при реализацията на СПИД, със 

срок на действие на специалния инвестиционен договор до 2025 година: от първата до 

петата година – 0 %, през шестата и седмата година - 1.1%, от осма до десета - 1.5% 

(прието със закон № 33-ЗТО за Тулска област от 27.04.2017 г.).  

Особено внимание в Тулска област се отделя на развитието на територии със 

специален правен статут. 

                Кратко описание на ОЭЗ „Узловая“ (Специална икономическа зона 

„Узловая“) 

                ОЭЗ „Узловая“ е създадена през 2016 г. Разположена е на федерална 

магистрала M4 върху площ от 470 ха. Проектът се реализира в специална 

икономическа зона, която осигурява поземлен имот със съответните технически и 

инженерни комуникации за проекта. При завършване на строителството е възможно 

да се изкупи този участък на преференциална цена и да се използва в съответствие с 

бизнес плана. 
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Срок на действие на ОЭЗ „Узловая“ - 49 години. 

Преференции  
Данък върху печалбата: 
- 2% в рамките на 5 години от момента на получаване на първата печалба; 
- 7% от 6-та до 10-та години от момента на получаване на първата печалба; 
- 15.5% - от 11-та година от момента на получаване на първата печалба.  

Данък имущество: 0% за срок до 10 години. 
Транспортен данък: 0% до 10 години.  
Данък върху земята: 0% за период до 5 години. 

Условия за получаване на статут на резидент в ОЭЗ „Узловая“ 

1. Минималната цена на инвестициите е 120 млн. рубли, от които минимум 40 млн.  

рубли трябва да бъдат проинвестирани в рамките на 3 години от датата на сключване 

на споразумението. 

2. Регистрация на ново юридическо лице на територията на Узловския район. 

3. Необходими документи за сключване на споразумение (документите се подават в 

Министерството на икономическото развитие на Тулска област): 

1) заявление в свободна форма, съдържащо следната информация: 

- за предполагаемата дейност в ОЭЗ; 

- за държавната и / или общинската собственост; 

- за площта на земята, необходима за извършване на дейностите; 

- за прогнозния размер на инвестициите и очаквания обем на капиталовите 

вложения, включително обемът на капиталовите вложения в рамките на три 

години от датата на сключване на споразумението за извършване на 

дейностите; 

- за размера, видовете и обемите на енергоприемащите устройства (в това 

число студена и гореща вода, газ и топлинна енергия), които се използват за 

топло- и газоснабдяване и други необходими ресурси.  

       2) копия на учредителните документи; 
       3) бизнес-план; 
       4) копие от удостоверението за държавна регистрация на ЮЛ или ИП,  
       5) копие от удостоверението за регистрация в данъчната служба.  
 

        Кратко описание на ТОСЭР "Ефремов" 

        На 16 март 2018 г. бе подписано Постановление № 269 на Правителството на 

Руската федерация за създаване на територия за изпреварващо социално-

икономическо развитие „Ефремов“. Определени са границите на територията 

„Ефремов“, видовете икономическа дейност, съгласно които на тази територия се 

осъществява специален правен режим на стопанска дейност, минимален обем на 

капиталовите инвестиции на резидентите, минимален брой нови постоянни работни 

места. 

mailto:office@brcci.net


4 
 

  
 

България, 1113 София, ул. „Никола Мирчев“ № 35,  тел./факс: (+359 2) 963 33 48   

https://www.brcci.net, e-mail: office@brcci.net 

Срок на действие на ТОСЭР - до 10 години (възможно е удължаване на срока до 5 

години). 

Преференции 

Данък върху печалбата: 

- 0% в рамките на 5 години от момента на получаване на първата печалба; 

- 12% от 6-та до 10-та години от момента на получаване на първата печалба. 

Данък имущество: 

- 0% за срок до 5 години; 

- 1,1% от 6-та до 7-та години; 

- 1,5% от 8-та до 10-та години. 

(има се предвид имущество, създадено или придобито след получаване на статут на 

резидент на ТОСЭР) 

Данък върху земята: 

- 0% за срок до 10 години. 

Размерът на осигурителните вноски (от фонда за възнаграждения): 

- 7,6% за срок до 10 години. 

Условия за получаване на статут на резидент в ТОСЭР "Ефремов" 

1. Минималният обем на инвестициите през първата година - 2,5 млн. рубли. 

2. През първата година трябва да бъдат създадени поне 10 работни места. 

3. Минималният размер на капиталовите инвестиции на резидентите в съответствие с 

видовете икономическа дейност, съгласно които на територията се осъществява 

специален правен режим на стопанска дейност.   

 

Вид на икономическата дейност  Обем на 
инвестициите, 

не по-малко 
от, в млн. 
рубли  

01.Растениевъдство и животновъдство, лов и предоставяне на 
съответните услуги в тези области  

25,0 

03 Риболов и рибовъдство  25,0 

10 Производство на хранителни продукти  25,0 
11 Производство на напитки  25,0 
13 Производство на текстилни изделия  25,0 

14 Производство на дрехи  25,0 

15 Производство на кожи и кожени изделия  25,0 

16 Дървообработване и производство на изделия от дърво и корк, 
освен мебели, производство на изделия от слама и материали за 
плетене 

25,0 

17 Производство на хартия и хартиени изделия  25,0 

20 Производство на химикали и химически продукти (изключение за 
код 20.17) 

25,0 

mailto:office@brcci.net
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21 Производство на лекарствени средства и материали, използвани 
за медицински цели  

25,0 

22 Производство на изделия от каучук и пластмасови изделия  25,0 
24 Производство на металургични изделия  25,0 
25 Производство на готови изделия от метал, освен машини и 
оборудване  

25,0 

26 Производство на автотранспортни средства, ремаркета и 
полуремаркета  

25,0  

30 Производство на други транспортни средства и оборудване  25,0 

31 Производство на мебели  20,0 
85 Образование  5,0 

86 Здравеопазване  5,0 

93 Спортни дейности, отдих и развлечения 5,0 
 
           4. Регистрация на юридическо лице на територията на община ТОСЭР „Ефремов“, 
Тулска област.  

           5. Необходими документи, необходими за подаване на молба за статут на 
резидент ТОСЭР (Подаване на документи за сключване на споразумения за 
осъществяване на дейност в администрацията на община ТОСЭР „Ефремов“): 
 
          паспорт на инвестиционния проект в съответствие с Приложение № 2 към 
заповедта на Министерството на икономическото развитие на Тулска област "За 
одобряване на процедурата за сключване на споразумения за осъществяване на 
дейности на територията на изпреварващо социално-икономическо развитие" 
„Ефремов "(наричано по-нататък" заповедта "); 
          основни показатели на инвестиционния проект в съответствие с приложение № 3 

към заповедта; 
          бизнес план на инвестиционния проект в съответствие с приложение № 4 към 
заповедта; 
           копия на учредителните документи; 
           документ, удостоверяващ, че при изпълнението на инвестиционния проект 
инвеститорът не предвижда изпълнението на договорите, сключени с организацията 
на ТОСЭР „Ефремов“ или нейни дъщерни дружества, и (или) получаването на приходи 
от продажба на стоки, предоставяне на услуги на организацията на ТОСЭР „Ефремов“ и 
нейните филиали в обем над 50% от всички приходи от продажбата на стоки (услуги), 
произведени (предоставени) в резултат на реализацията на инвестиционния проект от 
Заявителя; 
          документ, потвърждаващ, че при изпълнението на инвестиционния проект 
инвеститора не предвижда привличане на чуждестранна работна ръка в размер над 25 
на сто от общия брой на заетите лица. 
          копие от удостоверението за държавна регистрация на ЮЛ или ИП; 
          копие от удостоверението за регистрация в данъчната служба. 
 

          В рамките на реализираното постановление № 214 на правителството на Тулска 
област от 01.06.2017 "За прилагане на някои разпоредби от Закона за Тулска област от 
15 юли, 2016 г. № 61-ЗТО "За установяване на критерии на обекти със социално-
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културно и комунално-битово предназначение, мащабни инвестиционни проекти, 
реализацията на които позволява предоставянето на земя държавна или общинска 

собственост, за отдаване под наем без търг“.  
          Предоставянето на земя за реализацията на мащабни инвестиционни проекти 
(наричан по-долу "проект") се извършва със заповед на Губернатора на областта, в 
случай че проекта отговаря на следните критерии: 
           а) осигурява капиталови инвестиции в размер минимум 150 млн. рубли в 
рамките на пет години от годината на стартиране на проекта; 
           б) води до увеличаване на броя на работните места в общината, на чиято 
територия ще се осъществява за срок от 5 години от момента на стартиране на 
проекта, минимум 50 работни места, а в случай че изпълнението му се осъществява на 
територията на няколко общини , минимум 150 работни места на територията на 
областта; 
            в) води до ежегодни приходи от данъци в консолидирания бюджет на областта 
след изтичане на петте години от началото на изпълнението на проекта в размер 
минимум 3 млн. рубли, ако изпълнението му се осигурява на територията на една 

община и в размер минимум 10 млн. рубли, ако се изпълнява на територията на 
няколко общини; 
              г) е финансово обезпечена в размер минимум 30 на сто от обема на 
капиталовите инвестиции; 
              д) не предвижда изграждането на предприятия за търговия на едро и дребно, 
както и административно-офисни центрове. 
 

В Тулска област функционира регионален инвестиционен фонд, формиран за 
сметка на бюджетните средства, отпуснати от бюджета на областта. Бюджетните 
средства на инвестиционния фонд на Тулска област могат да бъдат използвани за 

финансиране създаването и / или развитието на обектите на капиталното 
строителство, на транспортна, енергийна и инженерна инфраструктура, както и за 
реализацията на концесионни проекти. 

При реализацията на инвестиционния фонд на Тулска област се предвижда 
съфинансиране на обектите на капиталното строителство. Изисквания към 
инвеститора: изпълнение на инвестиционен проект с капитал минимум 50 млн.  рубли. 

Инвеститорът не може да бъде държавно или общинско предприятие, бизнес 
организация или дружество, уставния капитал на които превишава 25% от общия дял.  
Тези изисквания не важат за концесионера. 

Инвеститорът, желаещ да участва в проекта, не трябва да бъде в процес на 
реорганизация, ликвидация или процес на несъстоятелност (банкрут).   

Бюджетните средства на регионалния инвестиционен фонд се предоставят под 
формата на: 

а) бюджетни инвестиции в обекти на капиталното строителство – държавна 
собственост на Тулска област, включително финансиране на проектна документация на 
обектите на капиталното строителство, подготовка и провеждане на търгове с право на 
сключване на концесионен договор, включително изготвяне на тръжна документация; 

б) предоставяне на субсидии за съфинансиране на местни проекти за капитално 
строителство - общинска собственост, бюджетни инвестиции; 
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в) финансиране на проектната документация на обектите на капиталното 
строителство – държавна собственост на Тулска област, в рамките на концесионни 

споразумения или предоставяне на субсидии за местните бюджети за съфинансиране 
на проектна документация за обектите на капиталното строителство - общинска 
собственост, предназначени за създаване по концесионни споразумения. 

Освен това се предвиждат субсидии от бюджета на Тулска област за 
организации, които инвестират под формата на капитални вложения на територията на 
областта с цел възстановяване на разходите: 

а) за изграждане и / или реконструкция и / или модернизация на обектите на 
капитално строителство на транспортна, енергийна и инженерна инфраструктура, 
предназначени за осигуряване на външно електрозахранване, газоснабдяване, 
топлоснабдяване, водоснабдяване, водооттичане, транспортен достъп до терена, 
върху който се изпълнява инвестиционният проект, включително интегрални линейни 
обекти необходими за функционирането на част от обектите на капиталното 
строителство на транспортната, енергийната и инженерната инфраструктура, освен в 
случаите, когато линейни обекти са предназначени за пренос, разпределение на 

електрическа, топлинна енергия, газ, вода, осигуряващи транспортна достъпност в 
границите на парцела, в който се изпълнява инвестиционният проект; 

б) за закупуване или отдаване под наем на поземлени участъци, за създаване 
на обекти на капиталното строителство на транспортна, енергийна и инженерна 
инфраструктура, необходими за осъществяване на инвестиционния проект. 
Субсидиите се предоставят на организации, които са изпълнили следните условия:  
            а) пускане в експлоатация на обектите на капиталното строителство на 
транспортна, енергийна и инженерна инфраструктура за последните 3 данъчни 
периоди; 

б) капиталови инвестиции по инвестиционния проект за последните 3 данъчни 

периода, включително и разходите за закупуване на поземлени участъци, ново 
строителство, машини, оборудване, инструменти, инвентар, проектни дейности по 
създаването на обекти на капиталното строителство, транспортна, енергийна и 

инженерна инфраструктура: 
           в областта на селското стопанство и преработката на селскостопански продукти с 
общ обем минимум 500 млн. рубли; 

           в сферата на промишленото производство с общ обем минимум 1 млрд. рубли; 
           в други сфери с общ обем минимум 3 млрд. рубли.  

Размерът на субсидиите за целия период на предоставянето им на 
Организацията не надвишава 25% от общия обем инвестиции, направени от 
Организацията под формата на капиталови вложения. 
 Размерът на субсидиите за възстановяване на разходите за закупуване на 
поземлен участък, за изграждане на обекти на капиталното строителство с 
транспортна, енергийна и инженерна инфраструктура, да не надхвърля 2% за година от 
кадастралната стойност на този поземлен участък. За 2018 г. се предвиждат 1 000,0 
хил. рубли. 
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