
 

(София, 25 ноември 2015 г.) 

Казахстан: благоприятен 
инвестиционен климат 

 



 
 
 
Икономическо сътрудничество  

 

 Споразумение за засилено партньорство и 
сътрудничество с Европейския съюз 

 Присъединяване на Казахстан към СТО 

 Влизането в сила на Договора за Евразийски 
икономически съюз 

 

 



Инвестиции 
 
Стимули: 
 в приоритетните отрасли на икономиката инвеститорите ще се 

освобождават от заплащането на корпоративния подоходен данък , 
поземления данък за срок от 10 години и данък върху имуществото 
за срок от 8 години 

 държавата ще компенсира до 30% от капиталовите разходи на 
инвеститора след въвеждането на обекта в експлоатация 
(инвестиционна субсидия) 

 привличане на чуждестранна работна ръка за целия период на 
реализацията на инвестиционния проект и една година след 
въвеждането в експоатация ще се извършва без квоти и разрешения 

 на инвеститорите се гарантира стабилност при промяната на 
законодателството,  засягаща увеличаването на данъците (без ДДС и 
акцизи) и законодателството в областта на заетостта на населението 

 при работа с държавните органи за инвеститорите  ще действа 
принципът на «едно гише» 



Специални икономически зони 



Преференции за участниците в СИЗ 

 освобождаване от корпоративния подоходен данък 

 освобождаване от поземления данък 

 освобождаване от данъка върху имуществото 

 освобождаване от данък добавена стойност (ДДС) 
при реализацията на територията на СИЗ на стоки, 
които напълно се употребяват в производството 

 при реализацията на проекта се предоставя 
безплатно парцел за срок от 10 години, действа 
опростена процедура по наемане на чуждестранна 
работна ръка 

 

 



Местоположение и инфраструктура 
 Географското положение на Казахстан прави 

страната естествен кръстопът на основните 
транзитни коридори от изток към запад и от север 
към юг.   

 Трансконтиненталният автомобилен коридор 
"Западна Европа – Западен Китай» преминава през 
територията на Казахстан. Той дава възможност 
стоките от Китай за Европа да се доставят в 
рамките на 10 дни. 

 На територията в радиус от 2 хил. км от Казахстан 
живеят 3,3 млрд.  души. 

 Времето за полет от повечето европейски градове е 
пет часа.  
 
 



 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

143,5 млн.  

КАЗАХСТАН 

17 млн. 

КНР 

1,4 млрд.  

МОНГОЛИЯ 

2,8 млн.  

 

ИНДИЯ 

1,3 млрд.  

 

БЕЛАРУСЬ 

9,5 млн.  

ИРАН 

77,4 млн. 

ПАКИСТАН 

182,1 млн. 

ТУРЦИЯ 

74,9 млн. 
Ляньюньган 

Санкт-Петербург 

Актобе 

Шымкент 



Морското пристанище Актау  
Морското пристанище Актау не замръзва през зимата 
и извъшва своята дейност 12 месеца в годината и 24 
часа на денонощие. Пристанище Актау – това е:  
 4 нефтоналивни кея с капацитет 12 млн. тона 

годишно 
 3 универсални терминала за сухи товари с 

капацитет 2 млн. тона годишно 
 Терминал за зърно с капацитет за обработка на 600 

хил. тона годишно, с едновременно съхраняване на 
25 хил. тона зърно 

 Фериботен комплекс с капацитет до 1,4 млн. тона 
годишно 

 Пристанище Актау е сертифицирано в съответствие 
със стандартите ИСО 9000 и ИСО 14000 
 



Рейтингите Doing Business   

 

Показатели (от 189 икономики в света): 

 «Данъчно облагане» -17 място 

 «Защита на миноритарните инвеститори » - 25 
място 

 «Регистрация на фирми» - 55 място 



ЕКСПО-2017»  
«Енергията на бъдещето»   

 

1 000 000 м2: 

 4000 жилища 

 Хотели 

 Конгрес-хол 

 «Покрито градче» 

 





Благодарим за вниманието 


