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БЮЛЕТИН НА БУИК _1/2021  

Честита 2021 година! 

С пожелание да е мирна, здрава и успешна! 
 

ИНТЕРВЮ НА ПОСЛАНИКА НА УКРАЙНА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО  

Г-Н ВИТАЛИЙ МОСКАЛЕНКО 

18.01.2021 г., гр. София 
 

     Уважаеми г-н Посланик, как бихте накратко описали   

     състоянието на политическото сътрудничество между  

     Украйна и България към настоящия момент?  

 Преди всичко бих искал да поздравя всички членове, 

организатори и приятели на Българо-украинската 

индустриална камара с настъпването на Новата 2021 година! 

Също така, искам да Ви благодаря за проявеният интерес към 

развитието на сътрудничеството между Република България и 

Украйна, както и за стремежа към по-нататъшното укрепване 

на търговското, икономическото и инвестиционното 

сътрудничество между двете държави. 

През последните години украинско-българските отношения 

се характеризират с активен политически диалог и тесни 

културни и хуманитарни връзки. Двустранните отношения се развиват в духа на взаимното 

разбирателство и конструктивното сътрудничество в пълно съответствие с Договора за приятелски 

отношения и сътрудничество от 02.03.1992 г. 

През 2020 г. беше успешно осъществено официално посещение на Вицепремиера, Министъра на 

външните работи на Република България г-жа Екатерина Захариева в Украйна (17÷20 септември 2020 

г.). Г-жа Захариева не само посети украинската столица, но също така, имаше възможност да посети и 

Одеска област, където постоянно живее българската общност, и да направи редица интересни срещи. 

Ние високо ценим факта, че Правителството на Република България редовно изразява подкрепата 

си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и провежда политиката на непризнаване на 

незаконната окупация на Крим. Както и факта, че Българското правителство последователно 

подкрепя европейската и евроатлантическата интеграция на Украйна. Всичко това е в съответствие с 

нашите външнополитически приоритети. 
 

Какъв напредък е постигнат в развитието на търговско-икономическото сътрудничество 

между двете страни? 

България е важен пазар за реализация на украинската продукция в ЕС. Икономическите ни 

отношения се укрепват със всяка изминала година. Според резултатите от 2019 г. общият обем на 
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търговията между Украйна и България за първи път през последното десетилетие надхвърли 1 

милиард щатски долари. 

През 2020 г. обемът на външната търговия между Украйна и България леко спадна на фона на 

разпространението на пандемията на коронавирус Covid-19. Намалението се дължи главно на 

намаляване на българския износ за Украйна. Също така, почти през цялата минала година 

наблюдавахме спад и в украинския износ за българския пазар, но в края на годината ситуацията леко 

се промени, и според Държавната служба на статистиката на Украйна украинският износ за България 

за 11 месеца от 2020 г. се увеличи с 4% спрямо същия период през 2019 г. и състави 473,3 милиона 

щатски долари. Очакваме да получим данни на статистиката за цялата 2020 г. и се надяваме, че 

обемът на общата търговия между двете страни ще надхвърли 800 милиона щатски долари, което ще 

считаме за доста значителен показател предвид толкова трудна година. 
 

Каква е ситуацията в областта на инвестиционното сътрудничество? 

Според данните на Националната Банка на Украйна обемът на преките български инвестиции в 

украинската икономика към 1 април 2020 г. възлиза на 69,6 милиона щатски долара, а към 1 

септември 2020 г. - 74,1 милиона щатски долара. Така че, виждаме, може би незначителна тенденция, 

но към увеличение в размер на 6%. 

Вярваме, че сегашното ниво на взаимното разбирателство и взаимната подкрепа между 

правителствата на Украйна и Република България ще бъде възприето от потенциалните български 

инвеститори като положителен сигнал и в резултат на това през 2021 г. ще се активизира 

инвестиционното сътрудничество между двете страни. 

Днес на украинския пазар вече присъстват такива известни български компании като "Софарма", 

"Еврохолд България" АД и "Каолин", и ние вярваме, че инвестиционните планове на тези компании в 

Украйна ще бъдат успешно изпълнени през 2021 година. 

Освен това, наблюдават се положителни тенденции в отношение на развитието на украинските 

преки инвестиции в българската икономика.  
 

Въздействие на COVID-19 върху развитието на икономическото сътрудничество между двете 

страни? 

Очевидно е, че и през 2021 г. най-напред  ще трябва съвместно да предприемем активни мерки за 

преодоляване на отрицателното въздействие на пандемията COVID-19 върху нашето двустранно 

икономическо сътрудничество. Имам предвид възобновяването на темповете на търговията между 

двете страни и нивото на нашето сътрудничество в областта на туризма. 

Ние много се радваме от факта, че през последните години броят на украинските туристи, които 

избират България като място за лятната си почивка, непрекъснато се увеличава. 

През 2019 г. 471 хил. украински туристи са посетили България, което е с 24% или 91 хил. повече в 

сравнение с 2018 г.  

Обаче, 2020 г. се превърна в истинско предизвикателство за украинско-българското 

сътрудничество в областта на туристическия сектор. 

Заедно с нашите български партньори ние предприехме активни мерки за минимизиране на 

негативните последици от COVID-19 за туристическото сътрудничество между двете ни страни, 

поддържахме редовни контакти със Вицепремиера, Министъра на туризма на Република България г-

жа Марияна Николова. В резултат на съвместните ни усилия за 9 месеца на 2020 г. 168 хиляди 

украински туристи посетиха България. 

Надяваме се, че в резултат на ваксинацията на българските и украинските граждани ситуацията в 

областта на международния туризъм ще се промени и украинските туристи ще посещават активно 

България през 2021 година. Искаме да върнем възможно най-много украински туристи в България, да 

подкрепим страната ви в периода след пандемията и да установим още по-близки контакти между 

двата народа. 
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Активното развитие на сътрудничеството между двете страни се улеснява от наличието на 

директни редовни въздушни авиолинии между нашите столици Киев и София.  

Към днешна дата 8 украински, български и международни авиокомпании имат право да извършват 

директни пътнически и товарни превози между двете страни, което показва значителна 

либерализация на пазара на въздушния транспорт между двете страни. 
 

Какви приоритети набелязва Посолството на Украйна през 2021 г. в икономическата сфера? 

Развитието на икономическото сътрудничество между двете ни страни ще остане сред главните 

приоритетите. Както вече казах, през 2021 г. на първо място ще трябва заедно да предприемем 

активни мерки за преодоляване на негативното въздействие на пандемията COVID-19 върху нашите 

икономически отношения. В тази връзка полагаме специални надежди на Българската търговско-

промишлена камара и Българо-украинската индустриална камара. 

В рамките на такова сътрудничество вече са реализирани няколко успешни проекта, по-специално 

Украинско-българските форуми, които бяха проведени в Бургас (27 ноември 2018 г.) и във Варна (18 

октомври 2019 г.).  На 30 октомври 2020 г., съвместно с БТПП в Пловдив, се проведе Украинско-

Български бизнес форум под формата на онлайн бизнес конференция: „Активизиране на 

икономическото сътрудничество между Украйна и България. Предизвикателствата на COVID-19“. 

Радващо е, че винаги намираме подкрепа за подобни събития от страна на Българската търговско-

промишлена палата, и по-специално от нейните регионални палати в Бургас, Варна и Пловдив. 

Ние високо ценим двустранното ни сътрудничество и желанието да работим заедно. Планираме да 

продължим тази практика и вече има отделни споразумения с българската страна за 2021 година. 

Отправяме покана и към останалите регионални клонове на Българската търговско-промишлена 

палата за сътрудничеството с нас. Мога да Ви уверя, че Посолството на Украйна в Република 

България е отворено за нови бизнес предложения и инициативи и очаква активно сътрудничество. 

Интервюто е взела г-жа Олга Конова, секретар на БУИК. 

 

НОВИНИ ОТ УКРАЙНА 
 

От 1 януари 2021 г. в Украйна започна да действа нулево мито за внос на вино от ЕС. 

Това е предвидено в задълженията на Украйна за нулиране на вносните мита върху редица стоки в 

рамките на седемгодишен период след сключването на икономическата част на Споразумението за 

асоцииране с Европейския съюз. 

Преди това митото за внос на вино от ЕС е съставяло 0,3−0,4 €/литър.  

През 2020 г. вносът на вино възлиза на $146,7 милиона. 

 

ИКОНОМИКА НА УКРАЙНА  
 

Търсенето на украинско зърно нараства в световен мащаб 

Ситуацията на световния пазар на хранителните продукти, по-специално, предвид 

ограничителните действия на Русия и Аржентина, доведоха до увеличаване на търсенето на 

украинските продукти, обаче Правителството на Украйна се надява, че балансът на вътрешния пазар 
ще бъде запазен и се въздържа от намеса в него. Това заяви Заместник-Министър на икономиката, 

търговски представител на Украйна Тарас Качка. 
 

Украйна през 2020 г. увеличи износа на желязна руда с 16% 

Украинските минно-добивни компании през 2020 г. са увеличили износа на руда и железорудни 

концентрати с 16% в сравнение с 2019 година – до 46,3 млн. т. В парично изражение износът на 

желязно-рудни суровини (ЖРС) за една година е нараснал с 24,8% – до $4,24 млрд.  

В края на декември 2020 г. Украйна е изнесла 3,32 милиона тона ЖРС. Това е с 34,2% повече в 

сравнение с декември 2019 година.  

Основният потребител на украинските ЖРС остава Китай. Неговият дял в структурата на 

вътрешния износ за годината достигна 60%. На второ място е Полша (8,9%), на трето – Чехия (7%). 

Основните производители на желязно-рудни суровини в Украйна са: Ингулецки ГОК, 

Криворожски ЖРК, Полтавски ГОК, Северен ГОК, Централен ГОК, Южен ГОК, «АрселорМиттал 

Кривой Рог», «Суха Балка», Запорожски ЖРК. 
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Украйна през 2020 г. е увеличила износа на чугун с 20,3% 

Украинските металургически предприятия през 2020 г. са увеличили износа на чугун с 20, 3% в 

сравнение с 2019 г. – до 3, 1 млн. т. В парично изражение износът на чугун за чужбина се е увеличил с 

15% – до 922, 2 млн.щ.дол. 

Основният потребител на украинския чугун - САЩ (58, 5%). Делът на Китай в обема на общия 

износ на украинския чугун през 2020 г. съставя 21,8%.  На трето място Турция – 5,9%. 
 

През 2020 г. компанията "Енергомашспецстал" е увеличила производството 

на стомана с почти 7% 

Компанията "Енергомашспецстал" през 2020 г. е увеличила производството на стомана с 6,8% в 

сравнение с 2019 г. — до 63 хиляди тона. През декември Компанията е произвеждала 3 хиляди тона 

стомана, а през ноември — 4 хиляди тона. 

"Енергомашспецстал" (гр.Краматорск, обл.Донец) — най-големият украински производител на 

специални отливки и ковани продукти от индивидуално и мелкосерийного производство за 

металургията, корабостроенето, енергетиката (вятърно-, паро-, хидро-, ядрена) и общо 

машиностроене. Продуктите с марката EMСС са известни в повече от 50 страни по света. 
 

Захарните заводи на Украйна са произвели 1021,1 тона захар от захарно цвекло,  

реколта 2020 г., "Укрцукор". 

Захарните заводите в Украйна са преработили 7,7 милиона тона захарно цвекло.  

През 2020/2021 г. производството на захар в Украйна може да достигне до 1,2–1,3 милиона тона. 

През предходния периос 2019/2020 г. производството на захар в Украйна е съставяло 1,48 милиона 

тона. Традиционно, тройката лидери заема стабилна позиция: Виницка област - 331,9 хиляди тона 

захар, Хмельницка област - 192,8 хиляди тона, Тернополска област - 186,4 хиляди тона. 

Общо през сезона са работили 33 захарни завода, в които са били преработени 9,84 млн. тона 

захарно цвекло. 
 

Украйна постави рекорд за износ на мед в страните ЕС 

През 11-те месеца на 2020 г. Украйна е изнесла 69,8 хиляди тона мед на стойност 117,5 милиона 

щатски долара, което е рекорд за последните три години.  

През непълната 2020 година Украйна се превърна в лидер в износа на мед в страните от 

Европейския съюз, доставяйки в региона повече от 30 хиляди тона мед. 

Според предварителните оценки добивът на мед в ЕС е намалял с 40% поради неблагоприятни 

метеорологични условия. 

На престижната Международна изложба на мед „London Honey Awards“, медът "Ароматни ливади 

на Козачка" спечели сребърен медал за високо качество. Този мед се прави в пчелина на Микола 

Андониев, който има опит в пчеларството повече от 10 години. 
 

Популярността на украински слънчоглед зад границата 

значително нарастна в сравнение с миналата година. 

През първите 11 месеца от 2020 г. украинските земеделски производители са изесли 114, 7000 тона 

слънчогледово семе, което е 13,3 пъти повече в сравнение с 2019 година.  

Износът на украинския слънчоглед е нараснал десетократно 

Стремителното нарастване на износа на слънчогледово семе е започнало от началото на периода  

2020/21 г., а именно през септември – ноември 2020 г., когато за 3 месеца са били изнесени 114,76 

хиляди тона (ръст в 13,3 пъти в сравнение със съответния период на 2019/20 г.). 

 

=========================================================================== 
КОНТАКТИ:   Секретар на БУИК - Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество, Олга 
Конова.     Моб.тел.:  +359-887-342-132;  e-mail: info@buik.bg;     http://buik.bg; 
Икономически отдел на Посолство на Украйна; телефон: 359 2 818 68 28; факс: + 359 2 955 52 47;  
e-mail: emb_bg@mfa.gov.ua;     http://bulgaria.mfa.gov.ua/bg. 


