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ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРСКО-РУСКАТА  

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ 

 

27-28 януари 2016 г., София 

 

30 януари 2016 г., Руски дневник, Десислава Бонева 

 

След петгодишно прекъсване на 27 и 28 януари 2016 г. в София се проведе 15-то 

заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-

техническо сътрудничество. 

Българо-руската комисия обсъди възможностите за намаляване на цената на 

визите за граждани на РФ, които са избрали да почиват в България.  

Ще живее ли още 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, ще се върнат ли руснаците по 

нашето Черноморие, има ли място за българските производители на руския пазар на 

селскостопанска продукция, ще успеят ли българските строители да се вместят в луфта, 

оставен от турските им колеги в Русия. Въпроси, чиито отговори обсъдиха на 15-тото 

заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-

техническо сътрудничество на 27-28 януари 2016г. в София. 

Срещата мина под председателството на българския министър на икономиката 

Божидар Лукарски, министъра на енергетиката Теменужка Петкова и първия заместник-

министър на правосъдието на Русия Сергей Герасимов.  

 

Договор за АЕЦ „Козлодуй“ 

АЕЦ „Козлодуй“ подписа договор за удължаване на живота на 6-и блок 

 

АЕЦ „Козлодуй“ в четвъртък (28 януари) сключи договор, с който срокът за 

експлоатация на 6-и блок може да бъде удължен с още 30 г. до 60 години. Страна по 

споразумението на единствената атомна електроцентрала в България е консорциум 

между руската „Русатом сервис“ АД и българската „Риск инженеринг“ АД. Ангажиментите 

на изпълнителя предвиждат анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния 

ресурс на конструкциите, системите и компонентите, които да обосноват възможностите 

срокът на експлоатация на 6-блок да бъде удължен, обясни на пресконференция след 

заседанието българският енергиен министър Теменужка Петкова. Сегашният срок на 

експлоатация на 5-и и 6-и блок изтича съответно през 2017 и 2019 година. 

Финансови и други подробности за сделката не бяха обявени. 
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Туризмът – приоритет в отношенията между България и Русия 

Туризмът остава приоритет в отношенията между България и Русия, каза 

българският министър на икономиката Божидар Лукарски. Той разясни, че основните 

направления, по които ще се работи съвместно с българското Министерство на туризма 

и Федералната агенция по туризъм на Руската федерация, са увеличаването на българо-

руския обмен на туристи, рекламирането на национални исторически забележителности, 

подготовка на професионални кадри за туристическата индустрия и участия в 

международно-туристически изложения и други мероприятия, провеждани с подкрепата 

на държавните органи за управление на туризма в двете страни.  

На заседанието бяха обсъдени и въпроси, повдигнати на срещата между 

българския министър на туризма Николина Ангелкова и ръководителя на Федералната 

агенция по туризъм на Руската федерация Олег Сафонов, проведена на 9 декември 2015 

г. в Москва. Тогава те говориха за възможности да се засили сътрудничеството между 

двете страни в областта на туризма. Министър Ангелкова отбеляза, че България е силно 

мотивирана да предложи най-добрите условия за руските туристи. 

Тя заяви, че се търсят всякакви възможности да се улеснят процедурите по 

получаване на визи за граждани на Руската федерация.  

По време на 15-то заседание на Българо-руската междуправителствена комисия 

за икономическо и научно-техническо сътрудничество в София отново бяха разисквани 

възможностите за връщане на руските туристи, които традиционно харесват българските 

курорти, и то не само по Черноморието. По-конкретно бяха обсъдени възможности да се 

въведат безплатни визи за руски туристи под 16 годишна възраст и намаляване на 

цената на визите за руски граждани над 16 години. 

Разискван бе и въпросът за гарантиране на сигурността на руските туристи на 

фона на засилената терористичната дейност и случилото се в Египет. Министър Лукарски 

заяви, че България е желана дестинация за тях именно поради факта, че тук можем да 

им осигурим по-висока степен на безопасност от други доскоро предпочитани от тях 

дестинации.   

 

Съвместни предприятия за консервиране на плодове и зеленчуци 

Сред дискутираните теми по време на сесията бяха и наложените от Европейския 

съюз (ЕС) санкции на Руската федерация, заради които страната ни търпи загуби. По 

данни на Националния статистически институт на България износът на стоки от България 

за Русия през първата половина на 2015 г. е намалял с 40,1% до $210,9 милиона. Според 

изявление на министъра на земеделието и храните Десислава Танева миналата година 
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пък българското земеделие е загубило 82 милиона лева от действието на руското 

ембарго, 44 милиона са загубите за млечния сектор, 22 млн. са изгубили 

производителите на зеленчуци и плодове, а останалите са за месния и преработвателния 

сектор. 

На заседанието на Междуправителствената комисия министър Лукарски вдъхна 

глътка оптимизъм, като обяви, че чрез съвместни предприятия и оранжерии на руска 

територията могат да се минимализират загубите от санкциите на ЕС. Постигната е 

договореност да се учредят съвместни предприятия за консервиране на плодове и 

зеленчуци, както и съвместно участие с български технологии за изграждане на парници 

и оранжерии на територията на Русия, където да се отглеждат плодове и зеленчуци, 

които да са еквивалентни на тези, които страната ни изнасяше за там. 

В областта на селското стопанство до момента не съществуваше действаща работна 

група и в рамките на тази Комисия за първи път се създаде такава. Постигнато е решение 

да се създаде работна група, чието първо заседание ще се проведе още през първата 

половина на тази година. 

 

По-активно присъствие на българските строителни фирми в Русия 

Министър Лукарски уточни, че за сътрудничеството в областта на строителството 

е констатирана възможността за по-активно присъствие на българските строителни 

компании в изпълнение на обекти в Русия, като е постигната договореност между МРРБ 

и Министерството на строителството на Руската федерация до края на април 2016 г. да 

се обсъди създаването на отделна работна група по въпросите на строителството към 

комисията.  

Възможностите за българските строители в Русия са наистина сериозни, особено 

след като Русия реши да предприеме политика на ограничения за турските 

подизпълнители на пазара ѝ. В края на януари руският президент Владимир Путин заяви, 

че тези санкции не само няма да бъдат премахнати, а напротив – ще бъдат разширени. 

 

Нов тласък на двустранните взаимоотношения 

Българският енергиен министър Теменужка Петкова заяви, че състоялото се 

заседание след петгодишно прекъсване е един много добър сигнал за нов тласък на 

двустранните взаимоотношения между България и Русия.  

От думите на икономическия министър Божидар Лукарски стана ясно още, че 

българското правителство е получило покана за следващото пленарно заседание на 

Междуправителствената комисия от първия заместник-министър на правосъдието на 
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Руската федерация Сергей Герасимов, което ще се проведе на територията на Русия в 

удобно за двете страни време през 2017 година. Тогава Комисията ще обсъжда въпроси 

по още две теми, свързани със селското стопанство и строителството. 

 

 

 


