
Икономическо сътрудничество между

Република България и Руската 

Федерация

Българо-руски бизнес форум в областта на туризма

5 март 2019 г., София



Нива на взаимодействие между търговско-

промишлените палати на България и Русия

- Международната федерация на ТПП

- Асоциацията на европейските търговски палати – Европалати

- Бизнес съвета към Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество 

- Активно сътрудничество с Българо-руската 

търговско-промишлена палата



Факти от взаимодействието на БТПП 

със сродни организации от Руската 

Федерация

- Споразумение за сътрудничество между БТПП и ТПП на РФ - 2003 г.

- Споразумение за сътрудничество с Експоцентр Москва – 2011 г.

- Обмен на информация в полза на бизнеса – промени в 

законодателството

- Размяна на информация за търсене/предлагане

- Сътрудничество при издаване на външнотърговски документи 

- Организиране на двустранни бизнес събития



Двустранни бизнес събития в София

• 20 октомври 2017 г. – Българо-руски инвестиционен форум

• 21 октомври 2017 г. – семинар „Промени в митническото 

законодателство на Евразийския икономически съюз, организиран 

съвместно с БРТПП

• 13 юни 2018 г. - Българо-руски форум „Медицина и фармация – 2018“, 

организиран от БРТПП

• 1 октомври 2018 г. - Среща с Алексей Генадиевич Кобилев, депутат от 

Държавната дума на Руската Федерация

• 2 октомври 2018 г. - Българо-руски форум "Бизнес сътрудничество 

между Москва и България“

• 3 октомври 2018 г. - Среща със заместник-председателя на 

Търговско-промишлената палата на Москва – Сурен Варданян

• 5 декември 2018 г. – Среща с представители на област Якутия

• 12 декември 2018 г. – Отбелязване на 30-годишнината от създаването 

на Българо-руската търговско-промишлена палата

• 15 февруари 2019 г. – форум в сферата на туризма, организиран от 

БРТПП



Събития



Препоръки от бизнеса 

- Спазване на правилата на свободната търговия и намаляване на 

ограниченията пред бизнеса

- Улесняване получаването на входни визи за фирми, граждани и 

туристи

- Мултиплициране на усилията на ТПП и правителствата за 

облекчаване на административните тежести за бизнеса

- Диверсификация на контактите с регионите

- Специално внимание от държавните и неправителствените 

организации за улесняване използването и управлението на 

ваканционните имоти на руски туристи в България



Сътрудничество в областта на 

туризма

Русия е на 6-тото място в общия поток от туристи, пристигащи в България

Русия е на 17-та позиция сред страните, в които пътуват българите
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Неизползвани ниши в двустранните 

отношения в област туризъм

- Балнео туризъм

- Конгресен туризъм

- Ски туризъм

- Регионални турове в няколко съседни страни

- Повече контакти с руските региони



Основни задачи пред българския 

бизнес в отношенията с Русия

- Разширяване износа на стоки и услуги с цел 

ускорено постигане на по-балансирани резултати от 

двустранния стокообмен

- Принос към тази цел може да има и  привличането 

на нови инвестиции от Русия в българската 

икономика, по-специално в производствения сектор.



Благодаря за вниманието!

Българска търговско-промишлена 

палата

Ул. Искър 9

София 1058

E-mail: bcci@bcci.bg

www.bcci.bg

http://www.bcci.bg/
http://www.bcci.bg/

