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СПИСЪК НА РУСКИТЕ УЧАСТНИЦИ ВЪВ  ФОРУМА
(състояние към 21.09.2017г.)

ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА 
1. Владимир Иванович Падалко – Вице-президент на ТПП РФ
2. Георгий Георгиевич Петров – Съветник на Президента на ТПП РФ
3. Галина  Владимировна  Баландина  –  Ръководител  на  Центъра  за  външноикономическа 

дейност към ТПП РФ 
4. Ярослав Иванович Кохан – Ръководител на  Представителството  на БРТПП в РФ

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1. Международна банка за 
икономическо развитие 

Съдействие на икономическото сътрудничество и развитие на 
икономиките на страните-членки на Банката 

РЕГИОНИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 
№ Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1. Калининградска област ГКУ «Представителство на Правителството на Калининградска област 
към Правителството на  Руската  Федерация»

РЕГИОНАЛНИ ТПП  РФ
№ Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1. Тамбовска областна 
търговско-промишлена 

палата

Представителство и защита на интересите на фирмите-членове на ТПП с 
цел развитие на преприемачеството, икономическата и 
външнотърговската дейност 

2. Обнинска
търговско-промишлена 

палата

Представителство и защита на интересите на фирмите-членове на ТПП с 
цел развитие на преприемачеството, икономическата и 
външнотърговската дейност
Обнинската ТПП ще представи следните производства: 

- Производство на системи за филтрация и сепарация  за 
различни отрасли (химическа, фармацевтична, машиностроителна, 
хранителна, парфюмна, инструментална и др.)
- Производство на конструкции и изделия от полимерни композити 
със широк спектър от приложения;
- Оптични покрития;
- Производство на стоманени продукти за строителни цели;
- Съоръжения  от метални конструкции;
- Системи за фасадно облицоване;
- Дървообработвателно  производство;
- Продукти от алуминий;
- Производство на промишлени оранжерии;
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- Производство на пластмасови тръби за водоснабдяване, 
канализация;
- Производство на каросерии, ремаркета и полуремаркета за 
камиони, включително изотермични каросерии и хладилници

РУСКИ ФИРМИ 
№ Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1.  «МАКСЛЕВЪЛ» АД Осъществяване на инвестиционна, иновационна и търговска  дейности 
2. «РЕАТЕКС» ОАД Производство на  азотни, фосфатни и други торове
3. «ДЖЕЙ ЭНД ДЖЕЙ» ООД Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност
4. ПТФ «ОДЕЖДА» ООД Производство и реализация на мъжка и женска конфекция 
5. «СТРУКТУРА» ООД Архитектура и строителство
6.  «ЗОДЧИЙ-2» ООД Архитектура и строителство, туристическа дейност
7. ЗАД «Завод за 

нефтодобивно  оборудване
УНИКОМ»

Производство  на нефтодобивно оборудване, в т.ч.  парогенераторни 
установки
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