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Южен Поток 
През май тази година, Министерството на околната среда и водите в България одобри 
доклад, който позволява да се започне процедура за обществено обсъждане на документи 
свързани с екологичната среда в българските области през които се планира 
преминаването на газопровода. Окончателното заключение на доклада: необходимо е 
мнението на експретно-екологичен съвет на Република България да излезе с решение в 
края на юли-август тази година. Заедно с това беше издаден и следният проект: 
Подробно-устройствен план и разрешение за строеж  „Южен поток” на територията на 
България, като неговото получаване се очаква септември-октомври тази година. През 
април тази година, руската страна предложи на всички участници, в това число и София, 
да проведат консултации за промяна на законодателството на ЕС (първи и трети 
енергийни пакета по отношение на Южния поток). Промените да се проведат до  първата 
половина на юни тази година.  
 
АЕЦ Белене 
По друг сценарий се разви ситуацията с АЕЦ Белене. При управлението на  
правителството на  Бойко Борисов, имахме предварителна уговорка от януари 2012г. 
Всенародния референдум по въпроса за „Развитие на националната ядрена енергетика”, 
гражданите гласуваха за възобновяване на АЕЦ Белене. Въпреки това, през февруари 
2013г. Народното събрание прие решение за окончателното прекратяване на неговата 
реализация. Заедно с това, според изявленията на няколко политически партии, които 
сега са в Парламента, се установи, че е възможно позицията на София по този въпрос да 
бъде променена.  
 
В началото на юни 2014 г. в град Варна, започва международната конференция: 
Българската атомна енергетика – национална, регионална и международна 
енергобезопастност. Посланикът в България,  Юрий Николаевич Исаков,  заяви  
увереност и готовност да продължи работа в  областта на атомната енергетика. В 
частност,  да се преразгледа готовността на българската страна за пристъпване към  
преговори за руско участие в  строителството  на седми енергоблок на АЕЦ Козлодуй. 
 
Трансбалкански нефтопровод Бургас-Алесандрополис 
След решението на руското правителство през декември 2011г. за  прекратяване на 
българското участие в този проект, през март тази година Народното събране на 



 
 
Република България установи грешка в между-правителствените споразумения. Във 
връзка с този разрив, руската страна официално заяви, че становището на София  няма 
правови основания. 
 
 
Инвестиционното сътрудничество 
Достатъчно интензивно се усеща инвестиционното сътрудничество от страна на Русия. 
Руският капитал вложен в България през последните 10 години, по официални данни, е 
около 2 милиарда долара. Към тези данни, българската статистика не отчита значителния 
размер на руския корпоративен капитал, влизащ в България от трети страни. В тази 
връзка, Русия може да добави още 1- 1,5 милиарда долара.  
 
Крупните държавни предприятия в България се явяват монопол. Пример е мащабен 
високотехнологичен проект с Лукойл Нефтохим Бургас от 2012 на стойност 2 милиарда 
долара.  Към това може да се добавят и консорциуми от местни фирми, мажоритарни  
телекомуникационни компании, и капитал от предприятия регистрирани в Сърбия. 
Интересен е също проекта с нефтохранилището в Костинброд, където се планират 50 
нови захранващи станции на Газпром.   
 
През юни тази година беше  окончателно завършена работата по мащабен строителен 
проект близко до Варна – международен оздравителен комплекс „Камчия” –  реализиран 
с помоща на правителството в Москва, с капиталовложение от 150 милиона евро.  
 
Едновременно с това, нарастват частните руски инвестиции в бъргарската икономика, 
предимно в сферата на недвижимите имоти. Голям брой руски граждани се явяват 
собственици на имотите  в България. Вложенията възлизат на 5 милиарда долара. 
Широкото руско инвестиционно присъствие в Република България помага на местни 
строителни фирми. Пример за това е Моставинг в град Омск. През април тази година,  
компанията започна изграждането на ядрени съоръжения, както и мащабни 
развлекателни съоръжения: делфинариум в Бургас. Предполагаемите вложения за 
практическата реализация на този обект възлизат на 50  милиона евро.  
Успешно се развиват туристическите отношения между нашите страни. През 2012 г. 
руския поток от туристи в България достигна 60 хил.. Количеството на посещения се е 
увеличило два пъти през тази година. До средата на фувруари, март тази година цифрите 
стигат до 45 хил. Перспективата за разрастване на туристическия обмен зависи 
единствено от активността на София във връзка с визовия режим с Русия. Рекламната 
кампания, провеждана от българските оператори,  е свързана с голям брой регулярни и 
чартърни полети с руски турсти почиващи в курортните комплекси Албена, Златни 
пясъци, Слънчев бряг, Банско, Боровец и Помпорово. Максимален пик на посещения на 
руски граждани е регистриран през 2008г. –  около 8.5  милиона дущи.  
           



 
 
България, със своето стратегическо положение, е изгодна дестинация за руски 
инвестиции, както по отношение на турисма, така и за инвестиции в селското стопанство. 
Поради подходящите екологични условия, България може да стане перспективна зона за 
производство на еко-продукция, която представлява интерес за руските потребители.  По 
данни на Центъра за икономическо развитие на България за 2010 г. държавата 
продължава да насърчава сегмена на водолюбиви култури. Главна причина е високата 
ефективност на технически култури, в частност на рапица, използвана за производство на 
биогорива. Съществуваща също и национално субсидиране на животновъдството. За 
периода 2011-2012г. , субсидиите са в размер от 50-70 милиона евро за 
животновъдството.  
 
Към настоящият момент търговията на селскостопанска продукция между България  и 
Русия за съжаление не превишава 60 – 65 млн. долара. В същото време, Русия внася 
много плодове и зеленчуци, напитки и консерви  на обща стойност до 10  милиарда 
долара. Перспективата за развитие на сътрудничеството в тази област трянва да бъде 
насочена към успешно възраждане на политиката за насърчаване на зеленчуко-
производството, ориентирана към създаване на конкурентноспособна продукция. 
 
Руската Федерация не участва в ЕС, не участва и в Атлантическите структури. Ние 
говорим само за икономика, за отношенията в сферата на културата и туризма. Русия е 
давала и продължава да дава възможност за работа по конкретни проекта с България. Но 
за съжаление, няма възможност за реализация.  
 
На регионално ниво към настоящият момент има редица напримери за успешни проекти: 
в Камчия, където руснаците взеха самостоятелни имоти; с. Приселци; с. Близнаци, и в 
цялата община Аврен има разкрити работни места – не временни, не за месец, не за два, а 
за цяла година. Има работа, българи. Има български фирми, занимаващи се с обслужване 
на руски компании, чартъри и туристи. Това е конкретен пример за регионално 
сътрудничество, даващ много избор за съвместна работа и за двете страни.  
 
Отворени сме да приемем предложения за проекти от Българска страна. Предлагайте. 
Русия има пари. Ако проектите са конкуретноспособни, няма да има проблем. За 10 
години всичко ще бъде наред. Но вие не искате, не искате, не искате. Какво може да се 
направи? Не отговаряте. Мълчите.  И аз ще мълча. Благодаря за вниманието.  


