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I. Кратка обща информация 

 

 

Население: към 01 март 2017 г. - 42 541 633 души 

Столица - Киев с официално население от 2 928 193 жители (01 март 2017 г.). 

Неофициално, между 3,5 и 5 млн. жители. 

Традиционна религия: християнство (православна и католическа) 

Официален език: украински 

Национален празник: 24 август - Ден на независимостта 

Парична единица: украинска гривна (1 лв. = приблизително 14,25 укр. 

гривни към 05 януари 2017 г.) 

1. Гъстота на населението по райони  

Средната гъстота на населението е 73.7 д/км2. Преди възникване на военния 

конфликт в източна Украйна (2014 г.), най-гъсто населените индустриални области 

бяха - Донецка (172.9 д/км2), Луганска. Вследствие на конфликта, значителна част 

от населението напусна тези области. По данни на ООН, на територията на Украйна 

са разселени около 1,5 млн. души, а в Русия са заминали около 2 млн. души. 

Следващи по гъстотата на населението са Днепропетровска (100.8 д/км2), 

Харковска (85.9 д/км2), Лвовска (115.9 д/км2), Ивано-Франковска (99 д/км2) и 

Черновицка област (112.1 д/км2). Най-слабо заселени области в Украйна са - 

Волинска (51.6 д/км2), Житомирска (44.5 д/км2) и Херсонска област (37 д/км2). 

 

 

2. Административно деление на Украйна 

 В административно-териториално отношение Украйна е разделена на 27 

единици - Автономна република (АР) Крим, 24 области и 2 града със специален статут 

(Киев и Севастопол). След анексирането на АР Крим (28.03.2014 г.), полуостровът се 

води като временно окупирана територия. Това е валидно и за окупираните от 

сепаратистите територии в Донецка и Луганска област. 

Списък на областите в Украйна:  

No  административна единица  Столица 

1 Автономна република Крим  Симферопол 

2 Виницка област  Виница 

3 Волинска област  Луцк 

4 Днепропетровска област  Днепропетровск 

5 Донецка област  Донецк 
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6 Житомирска област  Житомир 

7 Закарпатска област  Ужгород 

8 Запорожка област  Запорожие 

9 Ивано-Франковска област  Ивано-Франковск 

10 Киевска област  Киев 

11 Кировоградска област  Кировоград 

12 Луганска област  Луганск 

13 Лвовска област  Лвов 

14 Николаевска област  Николаев 

15 Одеска област  Одеса 

16 Полтавска област  Полтава 

17 Ровненска област  Ровно 

18 Сумска област  Суми 

19 Тернополска област  Тернопол 

20 Харковска област  Харков 

21 Херсонска област  Херсон 

22 Хмелницка област  Хмелницки 

23 Черниговска област  Чернигов 

24 Черновицка област  Черновци 

25 Черкаска област  Черкаси 

26 Киев град (специален статут) Киев 

27 Севастопол (специален статут)  
 

 

Ситуацията в зоната на Антитерористична операция в източна Украйна към 

дата 11.05.2017 г. 
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Киев (на украински: Київ) е столица и най-голям град на Украйна. Той е 

административен център на Киевска област, макар че не влиза в нея, а е 

самостоятелна административна единица. Разположен е при вливането в р. Днепър на 

р. Десна и е едно от главните пристанища в страната. Киев е побратимен със следните 

български градове: София, Бургас и Варна. 

3. Кратка историческа справка 
На 8 декември 1991 г. Украйна, Беларус и Руската Федерация подписват в Брест 

т.нар. Беловежко споразумение, СССР престава да съществува, и създават Общността 

на независимите държави (ОНД).  

След разпада на СССР, Леонид Кравчук печели президентските избори в 

Украйна с близо 60% избираемост. 

Вторият президент на Украйна, Леонид Кучма, въвежда нова конституция през 

1996 г. През 2004 г. президентските избори са спечелени от Виктор Янукович, но 

съдът определя изборите като подправени, което предизвиква вълна от недоволство. 

Това довежда до Оранжева революция, която вкарва във властта Виктор Юшченко и 

Юлия Тимошенко, а В. Янукович остава в опозиция. В. Янукович е избран за президент 

отново през 2010 г. През февруари 2014 г. В. Янукович напуска страната по посока 

Русия в резултат на протестните действия на майдана в края на 2013 г. и началото на 

2014 г. Понастоящем се намира в руския град Ростов-на-Дон. 

4. Кратка географска информация 

Украйна е държава в Източна Европа, граничеща с Черно море и Азовско море 

на юг, с Руската федерация на изток, с Беларус на север и с Полша, Словакия, 

Унгария, Румъния и Молдова на запад. Площта ѝ е 601 856 км², от които 559 726 км² 

суша и 42 130 км² водна площ. 
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Украйна е предимно равнинна страна. Равнинно-хълмистите земи заемат 95% 

от територията, а планинските земи съставляват едва 5% от площта на страната. Това 

са части от Източните Карпати и Кримските планини.  

Основните морски пристанища са Одеса, Иличовск, Херсон, Измаил, Мариупол, 

Керч. Украйна има гъста речна мрежа. През страната протичат големи реки като 

Днепър (трета по големина в Европа след Волга и Дунав), Днестър, Южен Буг, Припят, 

Десна, Северен Донец. Долното течение на Дунав е естествена граница между Украйна 

и Румъния. Дължината на плавателния речен път е около 5 000 км. Главната 

плавателна река е Днепър, транспортното значение на която нараства още повече 

след изграждането на верига от водохранилища. Големи днепърски пристанища са: 

Черкаск, Кременчук, Киев, Днепропетровск, Запорожие, Херсон и др. 

II. Форма на управление 

Украйна е република с многопартийна система. Действащата конституция е приета 

през юни 1996 г. Изпълнителната власт е на Кабинета на министрите, законодателната 

- на Парламента (Върховна рада, състоящ се от 450 души, с 4 годишен мандат). 

Премиерът и самият кабинет се излъчват от Президента (5 годишен мандат), като 

Парламентът ги одобрява. За парламент и президент се провеждат отделни избори. 

През 2012 г. са предприети промени в изборния закон на страната, вследствие на 

което Украйна преминава към смесена избирателна система, като минималния праг за 

влизане на политически партии в парламента е увеличен от 3 на 5%. Промените 

предвиждат 225 места във Върховната рада да бъдат пропорционални разпределени 

между партиите, а останалите 225 места да бъдат мажоритарно избрани кандидати от 

различните области на страната. 

- Президент: Петро Алексеевич Порошенко – май 2014 г. 

- Председател на Върховната рада – Андрей Володимирович Парубий 
 

На 13 април 2016 г. участниците в консултациите за бъдещия състав на 

украинското правителство –  „Блокът на Петро Порошенко” и  „Народен Фронт”  

информираха, че са постигнали съгласие относно кандидатите, а ден по-късно новият 

състав на КМУ бе утвърден на заседание на Върховната Рада с постановление № 4424, 

подкрепено от 239 депутата. 

Състав на Кабинета на министрите на Украйна:  

- Премиер–министър – Володимир Борисович Гройсман; 

- Първи вицепремиер и министър на икономическото развитие и търговията – 

Степан Иванович Кубив; 

- Вицепремиер-министър по въпросите на европейската и евроатлантическата 

интеграция на Украйна – Иванна Орестивна Климпуш-Цинцадзе; 

- Вицепремиер-министър по въпросите на социалната политика – Павло 

Валериевич Розенко; 

- Вицепремиер-министър по въпросите на антитерористическата операция и 

окупираните територии – Володимир Евсевийович Кистион; 
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- Вицепремиер-министър и министър на регионалното развитие, 

инфраструктурата и жилищно-комуналното стопанство на Украйна – Генадий 

Григорович Зубко; 

- Вицепремиер-министър по хуманитарните въпроси – Вячеслав Анатолийович 

Кириленко; 

- Министър на вътрешните работи – Арсен Борисович Аваков; 

- Министър на културата – Евген Миколайович Нищук; 

- Министър на финансите – Олександр Олександрович Данилюк; 

- Министър на социалната политика – Андрей Олексиович Рева; 

- Министър по въпросите на временно окупираните територии и вътрешното 

разпределение на гражданите на Украйна – Вадим Олегович Черниш; 

- Министър на екологията и природните ресурси – Остап Михайлович 

Семерак; 

- Министър на външните работи – Павло Анатолийович Климкин; 

- Министър на образованието и науката на Украйна – Лилия Михайливна 

Гриневич; 

- Министър на аграрната политика и продоволствието – Тарас Викторович 

Кутовой (в оставка); 

- Министър на информационната политика – Юрий Ярославович Стец (в 

оставка); 

- Министър на инфраструктурата – Володимир Володимирович Омелян; 

- Министър на кабинета на Министрите – Олександр Сергийович Саенко; 

- Министър на енергетиката и въгледобивната промишленост – Игор 

Степанович Насалик; 

- Министър на младежта и спорта – Игор Олександрович Жданов; 

- Министър на отбраната – Степан Тимофийович Полторак; 

- Министър на правосъдието – Павло Дмитрович Петренко; 

- Изпълняващ длъжността министър на здравеопазването на Украйна – Уляна 

Надия Супрун. 

 

1. Вътрешнополитически процеси 

Политическата обстановка в Украйна през 2015 г. и 2016 г. остава сложна и 

напрегната във вътрешно-политически и социално-икономически план, като 

тенденцията се запазва и през 2017 г. Върху нейното развитие оказваха влияние 

множество вътрешни и външни фактори от различно естество. Ситуацията в Донбас 

продължава да има негативно отражение върху цялостното развитие на страната и 

реализирането на реформите в отделните области на обществения живот. Увеличава 

се размерът на средствата, необходими за военни цели (през 2016 г. достигнаха 5% 

от БВП, което е над 110 млрд. гривни или около 4 млрд. щ.д.), както и за  

възстановяване на инфраструктурата, промишлеността, разрушените жилища и 

хуманитарната сфера, които ще са функция на продължителността на конфликта в 
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Донбас. Заедно с това, различията и противоречията между политическите сили, 

включително и между участващите в управляващата коалиция партии по въпроса за 

особения статут на районите в Донбас, контролирани от про-руските сепаратисти, 

крие сериозен потенциал за ескалация на напрежението във вътрешно-политически 

аспект. 

Сред факторите, които имат сериозно влияние върху вътрешно-политическите 

и социално-икономически процеси може да се посочат неефективната работа на 

отделни украински институции и слабото взаимодействие между правителство и 

парламент при провеждането на необходимите за европейската интеграция на 

страната реформи. По обясними причини от различен характер (като липса на 

желание от страна на институциите), най-слабото направление в изпълнението на 

националната програма за реформи продължава да бъде борбата с корупцията. 

Въпреки приетите антикорупционни закони и създадени структурни звена 

(антикорупционен съд, антикорупционно бюро, Национална агенция за 

противодействие на корупцията), практическата работа по ограничаване на 

корупцията по различните нива на властта е все още неефективна. Процесите в тази 

област ще са продължителни и мъчителни, защото са свързани с действието на 

създадени в миналото схеми на икономически и властови обвързаности, които 

продължават да съществуват и в момента. Според експертни оценки, корупцията в 

Украйна като обществено явление ще бъде преодоляна много трудно, защото е 

насаждана през целия досегашен преход на страната след 1991 г. и е проникнала във 

всички сфери на обществения живот. 

Провежданата в периода 2015-2016 г. от правителството на Украйна и другите 

институции на властта социално-икономическа политика, политиката в сферата на 

борбата с корупцията, урегулирането на ситуацията в Донбас и в други области на 

обществения живот са в основата за понижаването на общественото доверие към 

основните институции на страната. За това свидетелстват резултатите от 

общонационално социологическо проучване от 18 декември 2015 г. на Центъра за 

социален мониторинг и Украинския институт за социални изследвания „Яременко”, 

съгласно които най-висока е степента на недоверие към Върховната Рада - 81,7%; 

следвана от правителството - 81,6%; политическите партии - 76,6%;  президента -  

69,4%; правозащитните органи - 67,9%. 

По отношение на парламентарно представените в Украйна партии, като цяло 

„Блок на П. Порошенко” (БПП), запазва водещата си роля сред коалиционните 

партньори, но с понижени резултати спрямо парламентарните избори и при ново 

съотношение на политическите сили. С нараснали възможности и потенциал са 

„Баткивщина“ на Юлия Тимошенко и „Самопомощ” на Андрей Садовой (кмет на Лвов), 

които претендират за по-голямо влияние в национален мащаб. 

Ключови политически въпроси в Украйна през м. март 2017 г. бяха 

провеждането на одит на дейността на Националното антикорупционно бюро на 

Украйна (НАБУ) и политическите последствия от въведената от Киев забрана за 

търговия и превоз на товари през разграничителната линия в Донбас („Л/ДНР“). 

Контролът върху НАБУ е от особена важност за президента П. Порошенко от 

гледна точка на консолидирането на властта в контекста на предстоящите редовни 

парламентарни и, особено, президентски избори в страната през 2019 г. Президентът 

се стреми към втори срок на управление, ключово условие за което е формирането на 

„нужния“ състав на комисията за външен контрол по провеждането на независима 

оценка (одит) за ефективността на дейността на НАБУ. Първоначално предложените 
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кандидатури на Найджъл Браун (от „БПП“ и „НФ“) и на Роберт Сторч (посолство на 

САЩ в Украйна) не преминаха успешно през гласуването във ВР, но се очаква 

президента да отстъпи и да подкрепи назначаването на предложения от САЩ 

кандидат. 

Търговската и транспортна блокада на неконтролираните територии в източна 

Украйна демонстрираха неспособността на властите да контролират ситуацията в 

страната, а от политическа гледна точка блокадата реално отцепва неконтролираните 

територии от самата държава, което принуди П. Порошенко да започне да мисли в 

насока предсрочни президентски избори. 

Въведената блокада на „Л/ДНР“ оказа пряко негативно въздействие върху 

ролята на бизнес империята на украинския олигарх Ринат Ахметов („Систем Кепитал 

Менеджмент“), ситуативен политически съюзник и делови партньор на П. Порошенко. 

На 16.03.2017 г. от компанията обявиха, че са загубили контрола върху всички свои 

активи, разположени в ОРДЛО. 

2. Външна политика на Украйна 

2.1. Отношенията Украйна - ЕС 

  С подписването на Споразумението за асоцииране (СА) между ЕС и Украйна 

през 2014 г. украинската страна пое задължението да внесе промени в 

законодателството, касаещо редица важни сектори – правосъдие, икономика и 

финанси, държавни институции и др. Важна тема в диалога ЕС-Украйна и през 2016 

г. бяха борбата с корупцията и децентрализацията, която бе стартирана с гласуваните 

на първо четене в края на м. август 2015 г. конституционни промени. 

В борбата с корупцията, определена като приоритет на отношенията ЕС- 

Украйна не бяха постигнати значителни успехи през изминалата година. Украинските 

власти създадоха редица органи и предприеха някои законодателни промени, но до 

прилагане на законите и ефективна работа на новосъздадените органи за борба с 

корупцията практически не се стигна. Бяха приети закони за създаването на 

Национално антикорупционно бюро, Специалната антикорупционна прокуратура и 

други органи за борба срещу корупцията, а в редица органи бе проведена лустрация 

на държавните служители с цел разрушаването на корупционните схеми. Паралелно, 

Украйна въведе подаването на електронни декларации за доходи на висши държавни 

чиновници. 

Въпреки неизпълнението на редица изисквания на ЕС, както и слабите 

резултати в борбата с корупцията, в началото на м. юни 2017 г. се очаква за Украйна 

да бъде отменен визовия режим с ЕС. 

Положителното гласуване на ЕП и Корепер по безвизовия режим с ЕС за 

украинските граждани бе използвано от президента Порошенко, който го представи 

като естествено следствие на постигнатите резултати от активната работа на 

ръководството на страната най-вече в сферата на реформите. В обръщението си към 

нацията по повод събитието Президентът обеща, че правителството и всички 

държавни институции ще продължат активно да работят така, че повече украински 

граждани да могат да се възползват от възможностите, които разкрива пред тях 

безвизовия режим с ЕС. Към момента едва около 4 милиона украински граждани 

притежават биометрични паспорти. По данни на МВР на Украйна до края на годината 

могат да бъдат издадени още 1,5 млн. паспорти, които цифри говорят за необходимост 
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от повишаване на капацитета на институциите за подмяна на паспортите на 

населението с биометрични, за да не остане на хартия възможността за пътуване в 

ЕС. Същевременно в медиите бе подета кампания за разясняване пред широката 

общественост, че безвизовият режим не означава постоянно местожителство и работа 

в страните от ЕС. 

Резултатите от изборите в Холандия възродиха надеждата за придвижване на 

ратификацията от Парламента на Холандия на Споразумението за асоцииране на 

Украйна с ЕС в близките месеци (края на месец май). 

  Реформата на държавната служба също бе обект на диалога ЕС-Украйна през 

годината. В края на 2015 г. бе приет „Законът за държавната служба”, който влезе в 

сила от май 2016 г. Този закон въвежда институцията на държавния секретар в 

министерствата, определя се конкурсното постъпване на държавна служба от 

украинските граждани, забранява политическата дейност на държавните служители, 

както и съвместяването на длъжността им с длъжността на народен депутат или 

депутат на местен съвет и пр. 

През първото полугодие на 2015 г. ЕК одобри третия пакет макрофинансова 

помощ за Украйна в размер на 1,8 млрд. евро. През м. юли 2015 г. бяха изплатени 600 

млн. евро от този пакет, а през месец април 2017 г. – втория транш също в размер на 

600 млн. евро. Третият транш се очаква до края на текущата година, тъй като 

програмата на ЕК за макрофинансова помощ за Украйна е с краен срок 31.12.2017 г. 

По данни на Делегацията на ЕС в Киев, за последните две години в 

подготовката на 715 проекта са участвали 429 украински организации, получили 

финансиране за 269 млн. евро от ЕК по програмата „Хоризонт 2020“. 

2.2. Украйна – НАТО 

На 23 април 2015 г. украинският президент П. Порошенко утвърди 

националната програма за сътрудничество с НАТО за 2015 г. С нея бе потвърдено, че 

стратегическото партньорство с Алианса е неразделна част от поетия курс за 

евроинтеграция на Украйна. 

Към момента, в рамките на партньорството на Украйна с НАТО, са изпълнени 

множество планови и извънпланови съвместни мероприятия. В процеса на 

сътрудничество се акцентира върху развитието на системите за управление, 

споделянето на опит по отношение на силите за специални операции, 

усъвършенстването на системата за материално-техническо осигуряване, прилагане и 

развитие на военна медицина на терен, провеждането на информационно-

психологически операции, подготовката на специалисти по разминиране и 

противодействие на импровизирани взривни устройства и съвместни дейности със 

страни от Алианса по отношение на кибер-безопасността. 

На 11.05.2017 г. Кабинетът на министрите на Украйна прие План за 

мероприятия относно реализацията на Концепцията по усъвършенстване 

информирането на обществеността по въпросите за евроатлантическата интеграция 

на страната през 2017 г. Основна цел на Концепцията е повишаване на нивото на 

подкрепа от страна на украинските граждани за държавната политика в областта на 

евроатлантическата интеграция и повишаване нивото на доверие към НАТО като 

институция, имаща ключова роля за укрепването на международната безопасност. 
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Съгласно плана, през 2017 г. особено внимание ще се отделя на дейността в 

регионите на страната. Планираните мероприятия включват провеждане на: 

пресконференции и регулярни брифинги по актуални въпроси на сътрудничеството 

Украйна-НАТО; публични мероприятия в Украйна с участието на представители на 

органите на държавната власт, обществени организации, структури на Организацията 

за Северноатлантическия алианс и държавите-членки на НАТО; учебни семинари за 

представителите на регионални и местни средства за масова информация по 

въпросите на сътрудничеството Украйна-НАТО и държавните политики в областта на 

евроатлантическата интеграция. 

Основните усилия на украинските сили за сигурност и през тази година бяха 

насочени в провежданата операция срещу проруските сепаратисти в източната част 

на страната. Същевременно, украински военнослужещи взеха участие в редица 

многонационални учения както на територията на Украйна, така и зад граница. 

Може да се обобщи, че въпреки сложната обстановка за развитие на 

украинските сили за сигурност в условията на въоръжен конфликт, сложна 

икономическа обстановка и последствията от прекратяване на военнотехническото 

сътрудничество с Русия, Украйна продължи да се приспособява към стандартите на 

НАТО и да определя като приоритет своето бъдещо членство в Алианса. 

Участието на украински военнослужещи в реални бойни действия в Донбас и в 

съвместни учения и тренировъчни курсове с представители на страни-членки на НАТО 

спомага за повишаване на боеспособността на личния състав на въоръжените й сили 

и отбранителните способности на страната като цяло. 

Обучението по английски език и изпълнението на задачи от украински 

военнослужещи в международни щабове допринася за ускоряване на дейностите по 

интеграция на страната с Алианса.  

2.3. Украйна – ОССЕ 

Основната дейност на ОССЕ в Украйна е съсредоточена в две направления – 

осигуряване на мониторинг и верифициране на спазването на Минските 

споразумения („Минск 1“ и „Минск 2“) и на изборите за местни органи на властта  в 

Украйна. И през 2016 г., въпреки съществено увеличените способности на екипите 

на Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ, бяха отчетени значителни трудности 

при дейността на Мисията по гарантиране спазването на прекратяването на огъня и 

изтеглянето на големокалибрено оръжие от линията на контакт между Украинските 

въоръжени сили и въоръжените формирования на т. нар. Л/ДНР. 

От страна на ръководството на мисията на ОССЕ се предоставят сведения за 

проблеми на екипите, изпълняващи задачи в зоната на конфликта, предизвикани 

основно от нерегламентирани проверки и необосновани задържания на контролните 

пунктове наблюдателите. 

На 23.04.2017 г. в района на населеното място Пришиб в ЛНР автомобил на 

Специалната мониторингова мисия на ОССЕ в Украйна по време на патрулиране 

попада на мина. В резултат на инцидента има една жертва, а един е в тежко 

състояние. 

По данни на ОССЕ, в периода 01.01-12.05.2017 г. в резултат на бойните 

действия в Донбас 35 мирни жители са загинали, други 156 са били ранени. 
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2.4. Украйна - ООН 

Офиса на върховния представител на ООН за защита правата на човека в 

Украйна активно наблюдава зачитането на човешките права, основно в зоната на 

конфликта. Периодично биват представяни оценките по този проблем. Според оценка 

на екипите на Офиса, през годината продължиха обстрелите в някои райони на 

Донецка и Луганска области, въпреки споразуменията от Минск. Като проблем се 

отчита и запазващата се тенденция на проникване на чуждестранни бойци, 

въоръжение, техника и боеприпаси от Русия. 

Според оценка на Офиса за координиране на хуманитарните дейности на ООН в 

Украйна вследствие на конфликта в Донбас като нуждаещи се от хуманитарна помощ 

са определени 5 млн. жители на страната. Основна цел на Организацията е 

адекватната реакция на развитието на конфликта в Източна Украйна и на 

влошаването на хуманитарната обстановка в страната като цяло. Главните 

направления, в които са насочени усилията на ООН на територията на Украйна, 

включват осигуряване на подслон и нехранителни средства; достъп до храна, вода, 

здравни и други животоспасяващи услуги; достъп на хуманитарните конвои в зоната 

на конфликта и в районите, в които са разположени вътрешно разселените лица; 

противодействие на продължаващата несигурност сред населението; защита на 

засегнатото население.  

 

2.5. Украйна – Международен валутен фонд (МВФ) 
 

Международният валутен фонд (МВФ) се е превърнал в основен източник на 

конвертируема валута за Украйна и съхраняване на финансовата стабилност на 

страната след рязкото свиване на обема на износа и влошаването на икономическата 

ситуация. 

Още през април 2014 г. МВФ утвърди двегодишна кредитна програма „stand 

by“ за Украйна в размер 17 млрд. щ.д. Украйна получи първи и втори транш от нея в 

размер на 3,1 млрд. щ.д. и на 1,39 млрд. щ.д. съответно. През есента на 2014 г. 

Украйна се обърна с молба към Фонда за обединение на следващите два транша в 

един, който да получи до края на 2014 г., което обаче не се случи. Вместо това, в 

началото на март 2015 г. МВФ предложи нова програма за Украйна под формата на 

„Програма за разширено финансиране“ , която е на стойност от 17,5 млрд. щ.д. и е 

валидна за четиригодишен период (до 2018 г. вкл.). 

Първият транш от Програмата в размер на 5 млрд. щ.д. бе отпуснат на Украйна 

през март 2015 г. Вторият транш в размер на 1,7 млрд. щ.д. бе отпуснат през юли 

2015 г. Третият транш за Украйна, в размер на 1 млрд. щ.д. (първоначално бе 

планиран за 2016 г. и в размер на 1,7 млрд. щ.д.) бе отпуснат на Киев в началото на 

м. април 2017 г. от една страна поради неизпълнение на редица от изискванията на 

МВФ от страна на украинското правителство - отлагане на икономически реформи, 

липсата на ясни и видими мерки за борба с корупцията, деолигархизацията на 

страната, а от друга - поради необходимостта от преразглеждане на 

макроикономическите прогнози на страната в резултат на въведената на 15.03.2017 

г. блокада на търговията и транспортните съобщения с ОРДЛО. 

Въпреки, че Украйна все още успява да избегне дефолт благодарение на МВФ, 

Киев продължава да отлага провеждането и имплементирането на препоръчаните от 
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Фонда реформи. В тази връзка през 2017 г. се очаква МВФ да втвърди тона спрямо 

Киев, а страната да получи следващ транш при постигане на задоволителни 

резултати. Това е важно за Киев, защото с отпускането на траншовете от МВФ са 

обвързани и други програми за кредитиране на Украйна - държавни гаранции от 

САЩ, трети пакет за макрофинансова помощ за Украйна от ЕС в размер на 600 млн. 

евро; кредитни линии от Световната банка и др. 

2.6. Украйна – САЩ 

В началото на 2017 г. управляващите в Киев коментираха умерено 

външнополитически събития, като основен акцент бе поставен върху сформирането 

на новата американска държавна администрация от новия президент на САЩ Доналд 

Тръмп. Отчетено беше, че няма конкретна яснота за насоките на бъдещата 

международна политиката на новоизбрания президент на САЩ по отношение 

развитието на процесите в Украйна. Представители на управляващата власт 

продължиха да търсят потвърждения за последователността във възприетата от 

администрацията на Барак Обама политика спрямо Украйна. Широко беше отразено 

в общественото пространство приемането на военния бюджет на САЩ и планираните 

350 млн. щ. д. за оказване на военна помощ за развитие на Въоръжените сили на 

Украйна. 

В рамките на посещение на външния министър на Украйна Павло Климкин в 

САЩ (06-08.03.2017 г.) бяха проведени срещи с държавния секретар Рекс Тилерсон 

и съветника на президента по въпросите на сигурността ген. Хърбърт Макмастър. В 

рамките на визитата бяха обсъдени въпроси по развитието на обстановката в Донбас, 

провежданите реформи в Украйна, развитието на двустранните взаимоотношения и 

партньорството с НАТО. Обсъден е и въпроса за евентуално включване на САЩ в 

преговорния процес за урегулиране на кризата в Донбас. Визитата беше използвана 

и за създаване на контакти на украинската власт с новата президентска 

администрация и сондиране на възможността за провеждане на официална визита на 

президента П. Порошенко в САЩ. 

Киев оценява високо позицията на САЩ по конфликта в източна Украйна и 

Крим, изразена от държавния секретар Рекс Тилерсон по време на посещението му в 

Русия на 12.04.2017 г., изразяваща се в намерението на САЩ да запази санкциите 

спрямо Руската федерация до пълното изпълнение на Минските договорености и 

окончателното връщане на кримския полуостров към Украйна. Изявленията на 

президента Д. Тръмп за възможно ангажиране на САЩ с Минския процес се 

тиражираха в украинските медии в дух на демонстрирана подкрепа от страна на САЩ 

за Украйна. 

В перспектива отношенията между Украйна и САЩ ще бъдат повлияни от 

отношенията САЩ-Русия както по имплементацията от руска страна на Минските 

договорености, така и във връзка със ситуацията в Сирия и борбата срещу ИДИЛ. На 

този етап САЩ и Русия остават на различни позиции по урегулирането в Сирия  и 

създаването на световна антитерористична коалиция срещу ИДИЛ, което до голяма 

степен снема опасенията на Украйна, че нейните интереси в Крим и Донбас може да 

се превърнат в разменна монета в по-мащабна геополитическа игра в Близкия изток 

и борбата срещу ИДИЛ. Подобен извод се потвърждава и от обстоятелството, че САЩ 

неотдавна разшириха санкциите срещу Русия и обвързаха срока на тяхното действие 

с пълното изпълнение от руската страна на Минските споразумения. Показателен е 

и фактът, че Русия и САЩ си размениха взаимни упреци, че всяка от тях представлява 
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заплаха за националната сигурност на другата, което е положително от гледна точка 

на отношенията Украйна-САЩ. 

2.7. Украйна - Руска Федерация 

Общи оценки и констатации 

И Украйна, и Русия, остават на своите позиции в оценките си за събитията след 

20 февруари 2014 г. в Украйна. Русия ги смята за фашистки преврат, а Украйна – за 

Революция на достойнството. 

Както през 2015 г., така и през 2016 г. украинското ръководство предприемаше 

редица външно и вътрешнополитически стъпки, целящи продължаване на възприетия 

курс на сближаване със Запада и политико-икономическо, военно, културно-

историческо и цивилизовано откъсване на Украйна от Русия. На различни форуми и 

по различни поводи президентът на Украйна П. Порошенко и премиерът В. Гройсман 

нееднократно заявиха, че крайната цел на Украйна е пълноправно членство в ЕС и 

НАТО. Поставя се задачата към 2020 г. Украйна да завърши процеса на 

имплементация на СА с ЕС и да изпълни критериите за пълноправно членство, както 

и да премине напълно към натовски стандарти на въоръженията, което ще направи 

необратим процеса на влизане на страната в ЕС и НАТО. 

На 27 януари 2015 г. в Заявление на  „Върховната Рада”  Руската Федерация 

бе определена като страна-агресор. Същата квалификация бе потвърдена и в 

приетата на 26 май 2015 г. Стратегия за национална сигурност на Украйна, а като  

една от задачите във военно-техническата област бе посочено постигането на пълна 

независимост от Русия по отношение на производството на оръжие и военна техника. 

Стартирания през 2015 г. в Украйна процес на смяна на имената на улици, 

населени пунктове и градове, свързани със съветското минало и история на страната 

продължи активно и през 2016 г. 

На редица руски певци и актьори е забранено влизането в Украйна, в т.ч. и на 

определения от страна на РФ представител, който следваше да участва на 

международния конкурс „Евровизия“, проведен в периода 09-13 май в Киев. Спрени 

са руски телевизионни канали и предавания, както и отделни руски филми и 

театрални постановки. От края на м. април 2017 г. за срок от три години на 

украинските интернет доставчици е забранено предоставянето на връзки с руските 

социални мрежи „ВКонтакте“ и „Одноклассники“, както и достъп до домейните 

„Yandex“ и „mail.ru“. 

Икономически санкции 

В икономическата област присъединяването на Украйна към продължените до 

септември 2017 г. санкции на ЕС спрямо Руската Федерация, бе последвано от 

постановление на руското правителството за въвеждане на контра-санкции от 01 

януари 2016 г. спрямо Украйна.  

След провала на тристранните преговори във формат Украйна-ЕС-Русия  

относно влизането в сила на споразумението за Задълбочена и всеобхватна зона за 

свободна търговия (ЗВЗСТ) между Украйна и ЕС, с Указ на президента В. Путин от 01 

януари 2016 г. бе прекратено действието на споразумението за Зона за свободна 

търговия (ЗСТ) с Украйна. 
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Украинският Президент е на мнение, че ЗВЗСТ между ЕС и Украйна ще 

компенсира руските санкции. Според изчисления на бившия премиер на Украйна 

Арсений Яценюк (и бивш управител на НБУ), през 2016 г. отрицателният финансов 

ефект за Украйна от руското ембарго спрямо определени видове украински стоки и 

въвеждането на мита върху други стоки като резултат от прекратяване действието на 

ЗСТ между РФ и Украйна, е възлязло на около 600 млн. щ.д. Според украинския 

икономист Александр Охрименко, загубите за Украйна са много по-големи, тъй като 

на първо място пострадаха най-вече продукцията на украинското машиностроене и  

химическата промишленост (понижение на износа в резултат на загубата на руския 

пазар в размер на около 40-45 %), както и селското стопанство, което обаче успя да 

се адаптира към новите условия, основно благодарение на Споразумението ЗВЗСТ с 

ЕС (в сила от 01.01.2016 г.). 

В отговор на обявената в началото на м. март 2017 г. национализация на  

украинските предприятия, разположени в Л/ДНР (която от своя страна е в отговор на 

осъществената от украински националисти в края на м. януари блокада на ж.п. 

съобщения с областите), президентът П. Порошенко въведе в действие решение на 

Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНБОУ) от 15.03.2017 г. „За 

прилагане на персонални специализирани икономически и други ограничителни 

мерки (санкции) срещу редица юридически лица“. Под санкциите с едногодишна 

давност попаднаха руските държавни и частни банки „Сбербанк“, „БМ Банк“, 

„Проминвестбанк“, „ВТБ“ и „VS Bank“. Забраната срещу някои от руските банки в 

Украйна се отнася до ограничаване провеждането на всякакви операции в полза на 

банката „майка“ като предоставяне на междубанкови кредити и откриване на 

депозити, неизплащане на проценти, дивиденти, кредити, забрана за разпределяне 

на печалба и капитали и др. 

Руската страна определи наложените от Киев санкции като „дискриминационни 

и политически мотивирани“. В отговор, Съвета на федерацията на РФ одобри забрана 

за преводи към Украйна посредством международните системи за разплащане. Отчита 

се, че през 2016 г. от Русия в Украйна чрез международни системи за разплащане са 

преведени над 1 млрд. щ.д., а за периода януари-февруари 2017 г. техният размер 

възлиза на около 90 млн. щ.д. 

В резултат на наложените от Киев ограничения спрямо руските банки, 

опериращи на украинския банков сектор, от подразделението на „Сбербанк“ в 

Украйна, „Проминвестбанк“ и „VS Bank“ вече обявиха намерения за продажба на 

активите и излизане от местния пазар. Най-напреднали са преговорите за продажба 

на активи между „Сбербанк“ и чуждестранен консорциум (45 % - Григорий Гуселников 

чрез „Norvik Banka“; 55 % - Саид Гуцериев) като се очаква до края на м. юни т.г. 

централния регулатор да излезе с положително решение. Сделката се оценява на 

около 130 млн. щ.д. 

Стокообмен Украйна - Русия  

Според Държавната статистическа служба на Украйна, износът на украински 

стоки за Русия през първото тримесечие на 2017 г. се е увеличил с 43,8% - до 0.9 

млрд. щ.д. и заема дял от 9 % от общия износ на Украйна за периода. Вносът на стоки 

от Русия се е увеличил с 49,8% - до 1.5 млрд. щ.д. и заема дял от 11.4 % от общия 

внос на Украйна. Износът на украински стоки за страните от ЕС в периода януари-

март 2017 г. в сравнение със същия период през 2016 г. се е увеличил с 24,5% - до 4 

млрд. щ.д. и възлиза на около 38,4 % от общия износ на Украйна. Вносът на стоки от 
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страни от ЕС през този период е намалял с 19,2% - до 4,6 млрд. щ.д. и възлиза на 

41,6% от общия внос. 

Отчитайки данните за външната търговия на Украйна през първото тримесечие 

на 2017 г. ЕС запазва позицията си на основен външнотърговски партньор на Украйна. 

Блокада на Крим 

През 2016 г. година продължиха започнатите година по-рано действия от 

страна на украинските власти за налагане на транспортна и продуктова блокада на 

Крим, а в последствие и енергийна блокада. 

Украински дълг към Русия  

Украйна и Русия не могат да намерят решение по дълга от 3 млрд. щ.д., който 

руската страна отпусна на Украйна по времето на В. Яукович като изкупи на същата 

стойност украински евро-облигации, издадени на Лондонската борса при годишна  

лихва от 5% (средната годишна лихва за другите кредити на международната борса 

по това време е била 12,8%). Първоначалната реакция на украинската страна, 

изразена лично от тогавашния премиер А. Яценюк, бе отказ от изплащане на този дълг 

с аргумента, че тези средства са дадени на бившия президент на Украйна Янукович и 

представляват политически подкуп. Впоследствие, след като МВФ призна тази сума 

като суверенен дълг на Украйна, който подлежи на връщане, украинската  страна 

поиска той да бъде разсрочен във времето след 2021 г. с опрощаване на 20% от 

стойността му, на което руската страна предложи разсрочено плащане за три години, 

като всяка година Украйна изплаща на Русия по 1 млрд. щ.д. Украинската страна 

отказа това предложение и Русия подаде иск срещу Украйна в Лондонския арбитражен 

съд. 

III. Икономика и основни макроикономически показатели 

Украйна е индустриално-аграрна страна в преход към пазарна икономика. 

1. Обща икономическа ситуация в Украйна за 2016 г. 

След като през 2015 г. икономиката на Украйна продължи да бъде в рецесия,  

както бе и през 2014 г., с намалял износ и внос, намалено вътрешно потребление, 

вследствие на значителни инфлационни и девалвационни процеси, протичащи в 

страната, то през 2016 г. бяха отчетени първите признаци за стабилизиране на 

украинската икономика и преминаване към растеж. През 2016 г. не бе отчетена висока 

волатилност на валутните пазари, която се бе проявила през първото тримесечие на 

2015 г. Въведената от Националната банка на Украйна (НБУ) изключително тежка 

административна регулация на валутния пазар и ограничаване на финансовите 

задгранични транзакции все още се запазва, но се наблюдава известна либерализация 

и връщане на сектора към нормално функциониране (постепенно се отменят или 

намаляват ограничения за валутни преводи в страната и чужбина, обмен на валута и 

др.). Към днешна дата НБУ се стреми да провежда политика в съответствие с 

препоръките на Международния валутен фонд (МВФ), в т.ч. за наличие на „гъвкав“ 

валутен курс. 

БВП на Украйна през 2016 отбеляза ръст от 2,3 % в сравнение с 2015 г. 

Цялостната бизнес и икономическа среда в Украйна, обаче остават нереформирани, 

независимо от постоянните политически изказвания за реформи, европеизация и 

други подобни на настоящия украински политически естаблишмънт. Данъчната тежест 
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продължава да е достатъчно висока, което обосновава и наличната сенчестата 

икономика  (около 50%), а регулирането на бизнес климата и натискът върху бизнеса 

продължават да са над средното за ЕС.  

2. Споразумение за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия 

(СЗВЗСТ) между Украйна и ЕС 

СЗВЗСТ между Украйна и ЕС влезе в сила от 01.01.2016 г. Съществуват обаче 

редица законодателни и технически условия, които Киев все още не е изпълнил. 

Основните сред тях са: изменение на съществуващата законодателна база – 

необходимо е промяна на много актове, регламентиращи както дейностите на 

отделните министерства и ведомства съгласно нормите на ЕС, така и смяна на работата 

на митническите и данъчни органи. Към момента не е изградена необходимата 

технологична инфраструктура в митниците, а и са налице проблеми със 

сертифицирането на украинските стоки съгласно европейските регламенти след 

01.01.2016 г.  

Паралелно с влязлото в сила СЗВЗСТ от страна на ЕС за Украйна са 

предоставени съществени автономни търговски преференции, които в голяма степен 

дублират привилегиите на Споразумението за Украйна. Въпреки това, за 2016 г. 

ръстът на украинския износ за ЕС възлиза на едва 3,7%. През първото тримесечие на 

2017 г., обаче, се регистрира ръст от около 24,5%. Очертава се, че украинските 

износители вече успяват да се възползват от действащите преференции и увеличават 

износа си в ЕС. Това може допълнително да бъде способствано при цялостно 

преформатиране на промишлеността на Украйна към стандартите на ЕС, заложени в 

СЗВЗСТ, за което обаче е необходимо време и значителни инвестиции за 

модернизация. 

Важен аспект от влизането в сила на СЗВЗСТ е реакцията на Русия и 

наложеното продоволствено ембарго на украински стоки след 01.01.2016 г. Според 

изчисления на бившия министър-председателя на Украйна Арсений Яценюк 

финансовият ефект върху Украйна от въвеждането на подобни руски санкции се 

оценява на около 600 млн. щ.д. В долуизложената таблица може да бъде проследено 

развитието на износа на Украйна към Русия и ЕС съответно, което потвърждава 

горепосочената информация, за значителен спад на украинския износ и в двете 

направления (данните са на Националната банка на Украйна): 

Износ на стоки и услуги от Украйна в Русия и ЕС (млн. щ.д.) 

  2012 2013 2014 2015 2016 І-III 2017 

В Русия 25620 24009 13880 4800 3600 900 

В ЕС 14381 13971 14157 13000 13500 4000 

 

През май 2017 г. Холандия последна от всички държави-членки на ЕС 

ратифицира СЗВЗСТ между Украйна и Съюза, въпреки проведения на 06.04.2016 г. 

референдум за ратификацията не само на СЗВЗСТ, но и на Споразумението за 

асоцииране, на който холандските граждани гласуваха с 61% против асоциирането на 

Украйна, при 32% явка на референдума. Предвижда се до края на м. юни 2017 г. 

процедурата по утвърждаване на решението на холандския парламент да приключи и 

страната официално да информира Брюксел за ратификацията на СА между ЕС и 

Украйна. 
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3. Природни ресурси  

Украйна е изключително богата на полезни изкопаеми (притежава около 5 % 

от световните запаси). Тя разполага с най-големите запаси на манганова и титанова 

руда в света. Големи са и залежите на другите руди на цветните метали, а по запаси 

на желязна руда (Кривой рог и Керч) е на 3-то място в света. Страната е много богата 

на висококачествени черни въглища (Донецкия басейн), които след началото на 

конфликта се намират под контрол на сепаратистите. Огромните залежи на въглища 

осигуряват запаси за още 300 години. В страната се добиват въглища, нефт и 

природен газ, желязна, манганова и руди на цветни метали. 

4. Икономическо развитие по сектори 

- промишленост 

Стопанският комплекс на Украйна включва следните видове промишленост: 

тежко машиностроене, черна и цветна металургия, корабостроене, производство на 

автобуси, леки и тежкотоварни автомобили, трактори и друга селско-стопанска 

техника, локомотиви, стругове, турбини, авиационни двигатели и самолети, 

оборудване за електростанции, петролната, газовата и химическата промишленост и 

т.н. Допълнително, Украйна е значителен производител на електроенергия. Основни 

търговски партньори на страната са: ЕС, Германия, Китай, Турция, Полша, Азия, 

Африка, а през последните две години - също САЩ и Канада. 

В Украйна се произвеждат спътници и оборудване за изследвания в космоса. 

Украйна се отнася към съществени производители на военна техника – танкове, 

военно-транспортни самолети, зенитно-ракетни комплекси, оптично оборудване. 

Металургията заема водещо място в промишлеността. В ОНД делът на Украйна 

в добива на желязна руда е 50%, манган - 75% (пето място в света, 32% от световния 

добив, или около 50 млн. тона годишно), 44% от производството на кокс, 43% от 

добива на чугун, 36% от стоманата. Една трета от общия украински износ се пада на 

черните метали и железните сплави. В областта на цветната металургия Украйна 

практически е монополист в производството на титан. Годишно се добиват и над 1 

млн. тона алуминиев концентрат. Металургията дава 20% от общия обем на 

промишленото производство. В отрасъла са заети над 400 хил. души или над 7% от 

трудоспособното население. Следва обаче да се отбележи, че основното оборудване 

е силно амортизирано и технологически остаряло. Нуждата от инвестиции в отрасъла 

се оценява в размер на приблизително 15 млрд. щ.д. 

След разпада на отношенията между Украйна и Русия в началото на 2014 г., 

Киев предприе остър курс за европейска интеграция на страната. Това доведе до 

значително намаляване на промишления капацитет на Украйна, тъй като значителна 

част от предприятията работеха предимно за руския пазар и този за ОНД. Русия 

наложи ембарго на вноса на украински стоки, без това да има релевантен ръст в 

износа за ЕС. Това доведе до значително съкращаване на обемите на тежката 

промишленост, машиностроенето, търговията.  

- Енергетика 

Енергийният сектор на Украйна е от съществено значение за икономическия 

растеж на страната и развитието на индустриалния сектор.  
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Енергийна проблематика Украйна-ЕС- Русия 

Основната тема в тристранните енергийни отношение между Украйна-ЕС-Русия 

е свързана с подсигуряването на безопасността на транзита на руски природен газ за 

европейските потребители. Това в сериозна степен зависи от устойчивостта на 

руските доставки на природен газ и за самата Украйна. От началото на 2016 г. Украйна 

отказа да закупува природен газ от Русия. 

 Може да се заключи, че на този етап Украйна успява да балансира 

потреблението на природен газ чрез доставките на природен газ от ЕС на реверсивен 

принцип. Природен газ за Украйна се внася основно през Словакия като понастоящем 

се развива и проекта за газов интерконектор с Полша, с планиран годишен капацитет 

от 8 млрд. м³. Паралелно, за балансиране на системата се осъществява собствен добив 

(около 20 млрд. м³ през 2016 г.) и теглене на газ от хранилищата. Сериозен фактор 

за устойчивостта, както на стабилното вътрешно потребление, така и за осигуряването 

на безпроблемен транзит остава климата – в случай на тежка, студена и 

продължителна зима, Украйна ще трябва да увеличи закупуваните от чужбина обеми, 

за което от една страна ще й бъде необходимо финансиране, а от друга – свободни 

мощности и количества. 

Основни предизвикателства в енергийната област: 

1. Висока енергийна интензивност и слаба ефективност 

Енергийно – интензивните отрасли в страната оперират с амортизирано и 

енергийно неефективно оборудване. Областните отоплителни централи, осигуряващи 

половината от необходимото отопление за индустрията и приблизително 55% от 

отоплението за домакинствата са в необходимост от модернизация и въвеждането на 

тарифна система, базирана на действителното потребление и отразяваща 

действителните разходи. Привличането на инвестиции за повишаване на енергийната 

ефективност е основно предизвикателство. 

2. Намаляващ добив от собствени източници на природен газ 

Добивът на природен газ в Украйна е на постоянни нива, дори и отбелязващ 

известен спад, докато страната разполага със значителни, неусвоени конвенционални 

и неконвенционални ресурси. Украйна разполага с потенциал да обезпечи 

собственото си потребление на природен газ чрез разработка на нови находища до 

2030 г. Въпреки това, без провеждането на реформи в енергийния сектор и без 

чуждестранни инвестиции в отрасъла, не се предвижда страната да може да увеличи 

значително добива на природен газ, което да повиши енергийната сигурност на 

страната. 

3. Субсидиране на енергийното потребление 

Високите нива на публичните разходи за субсидиране на потреблението на 

природен газ, отопление и електричество не е устойчиво. Предизвикателството в този 

случай е да бъдат мобилизирани политическата и публична подкрепа за изготвянето 

на план за преминаването към пазарно – определяни цени в социално приемлив 

модел, като по този начин енергийните компании могат да бъдат икономически 

устойчиви. С преориентирането на Украйна към ЕС, започна и постепенна работа за 

отпадане на субсидирането на енергийното потребление и преминаване към пазарни 

тарифи и цени, съгласно препоръките на МВФ. 
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4. Пазарна и регулаторна правна рамка 

Доставчиците на петрол, природен газ и електричество са доминиращо 

държавни дружества. Настоящите енергийни пазари в Украйна са създадени за да 

поддържат тяхната доминираща роля, както и да субсидират енергийното потребление 

на домакинствата и публичния сектор. Основното предизвикателство е да бъде 

създадена и въведена ефективна регулаторна рамка, която да доведе до нарастване 

на конкуренцията, да подсили ефективността на пазарите и да бъде атрактивна за 

инвеститори. През 2016 г. бе приет Закон „За пазара на природен газ“, който е 

разработен в съответствие с директивите на ЕС и условията на третия енергиен пакет 

на ЕС, като текстовете на закона все още се имплементират. 

5. Инвестиционен климат 

Продължаващите притеснения относно прозрачността в енергийния сектор, 

недостатъците при измерването на действителните енергийни потоци, ограничената 

отчетност и контрол, слабото изпълнение на законодателството и ценовото 

регулиране са основните препятствия за вътрешните и чуждестранни инвестиции. 

Подобряване на управлението в енергийния сектор е основно условие за привличане 

на инвеститори в него. 

6. Транзит на природен газ и петрол 

Развитието на алтернативни маршрути за пренос на природен газ и петрол от 

Русия към Европа и промените в търсенето на природен газ в Западна Европа 

намаляват обемите на транзитирания през Украйна газ, което оказва влияние върху 

приходите за държавния бюджет от транзитни такси (за 2016 г. се оценяват на около 

2 млрд. щ.д.). Поддържането на настоящето транзитно значение на страната е основно 

предизвикателство в енергийната област. 

В страната има изградена газопреносна мрежа, обхващаща приблизително 36 

500 км, а петролопроводите са около 4500 км. През територията на Украйна са се 

транзитирали около 80% от руския природен газ за Европа. Украйна е един от най-

големите консуматори на електроенергия в Европа, а голяма част от електричеството 

се произвежда от АЕЦ. През 2007 г. 47,4% от енергията се добива от ТЕЦ, 47,5% от 

АЕЦ, и 5,1% от ВЕЦ. В страната в момента работят 4 атомни електроцентрали. 

Чернобилската АЕЦ е поетапно изведена от употреба след аварията през 1986 г. Към 

момента Киев внася голяма част от необходимото ядрено гориво за експлоатацията на 

украинските АЕЦ от Русия. С оглед диверсифирицане на доставките му, страната 

въведе експериментално доставки за няколко свои АЕЦ от американската компания 

Westinghouse (Швейцария), като прогнозите са, че през 2017 г. делът им ще нарасне 

до цели 45%. 

Сред основните компании, опериращи в енергийния сектор на Украйна са: 

 - „Енергийна компания на Украйна“ (НАК Енергетична компанія України), 

занимаваща се с производство на електричество и оперираща чрез свои 20 

подразделения в страната; 

 - „Енергоатом“ (НАЕК "Енергоатом"), занимаваща се с оперирането на 

ядрените електроцентрали в страната; 

 - НАК „Нафтогаз-Украйна“ – държавна компания, занимаваща се с 

добива и дистрибуцията на петролни горива и природен газ. 
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- Транспорт  

През Украйна преминават важни железопътни, шосейни и водни пътища към 

Русия и Прибалтика, към Централна Европа и страните от Балканския полуостров. 

Страната може да се разглежда като транзитна държава, през която преминават 5 от 

10 международни транспортни коридори на Европа. Развити са всички съвременни 

видове транспорт – железопътен, автомобилен, речен, морски, тръбопроводен и 

въздушен.  

 

Транспортен коридор Гданск-Одеса (Балтийско море – Черно море) 

Полша-Украйна 

Дължина на коридора - 1816 км, в т.ч. и в Украйна: 

ЖП път - 918 км, автомобилен път - 1208 км 

 

Паневропейски транспортен коридор №9 

(Хелсинки - Санкт-Петербург - Витебск - Киев (Москва) - Одеса - Кишинев - Пловдив 

- Букурещ - Александруполис) 

Дължина на коридора - 3400 км, в т.ч. и в Украйна: 

ЖП път - 1496 км, автомобилен път - 996 км  

 

Паневропейски транспортен коридор №5 

(Триест - Любляна - Будапеща - Братислава - Чоп - Ужгород - Лвов) 

Италия, Словения, Унгария, Украйна 

Дължина на коридора - 1595 км, в т.ч. и в Украйна: 

ЖП път - 266 км, автомобилен път - 338 км 

 

Паневропейски транспортен коридор №3 

(Берлин (Дрезден) - Вроцлав - Лвов - Киев) 

Германия, Полша, Украйна 

Дължина на коридора - 1640 км, в т.ч. и в Украйна: 
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ЖП път - 694 км, автомобилен път - 611 км 

 

Транспортен коридор Европа-Азия 

(Краковец - Лвов - Ровно - Житомир - Киев - Полтава - Харков - Дебалцево - 

Изварино) 

Украйна 

 

Евроазиатски транспортен коридор  
(Одеса - Николаев - Херсон - Джанкой - Керч) 

Украйна 

 

Транспортен коридор Черноморско Икономическо Сътрудничество 

(Рени - Измаил - Одеса - Николаев - Херсон - Мелитопол - Бердянск - Новоазовск) 

- Външна търговия 

Износът на Украйна се състои главно от въглища, електроенергия, черни и цветни 
метали, химически продукти (главно минерални торове и продукти на неорганичната 
химия), машини и транспортно оборудване, захар, зърно и месо.  

- Туризъм 

Високите технологии и туризмът са едни от най-бързо развиващите се сектори, и 

в последните години Украйна се е превърнала в 8-мата най-посещавана дестинация в 

световен мащаб. 

Туристическата индустрия в Украйна като цяло се счита за недоразвита, но се 
явява една от основните приоритети на Украйна. Страната притежава значителни 
конкурентни предимства, особено ценови, в сравнение с други европейски 
дестинации, но все още не е развита необходимата инфраструктура. Положителен 
ефект върху туристическия сектор в Украйна оказа провелият се в периода 09 май – 
13 май 2017 г. в гр. Киев международен конкурс „Евровизия“. 

Основни туристически дестинации: 

    Киев – Историческата столица на Киевска Рус и модерна Украйна, която е 

разположена на брега на р. Днепър. В Киев интерес представляват многобройните 

църкви, паркове и разнообразието от различни културни мероприятия. 

    Лвов – старинен град в западната част на страната, със своя собствена 

средновековна история и уникална архитектура. Най-посещавана дестинация в 

Украйна по отношение на архитектура и култура.   

    Одеса – пристанищен град на Черно море със смесица от различни култури, 

включително българска, арменска, немска, руска. Одеса е най-големият търговски 

център в Украйна.  

Украински туристи в България 

Украйна е приоритетен пазар за българския туризъм, а страната ни е 
популярна туристическа дестинация за украинските граждани. 
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Украински туристи посетили България 

 

Година Брой туристи 
Изменение спрямо предходната 

година 

2004 18 557 + 17,04 % 

2005 18 977 +  2,26 %  

2006 94 241 + 12,50 % 

2007 101 667 + 7,9 %  

2008 118 566 + 16,6 % 

2009 110 917 - 6,5 % 

2010 146 347 + 31,9 % 

2011 176 075 +20,3 % 

2012 253 526 +44,0 % 

2013 295 405 +16,5 % 

2014 269 646 -8,7 % 

2015 241 559 -10,4% 

2016 265 712 +10% 

  
Украинските граждани заемат 10-о място в класацията по брой на 

чуждестранни туристи, посетили България през 2016 г., като броят на украинските 

туристи се е увеличил с приблизително 10 % спрямо 2015 г. и е достигнал 265 712. 

През м. март 2011 г. беше подписана Програма за развитие на 

сътрудничеството между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на 

Република България и Държавната служба по туризъм и курорти на Украйна, насочена 

към стимулиране и задълбочаване на сътрудничеството в областта на туризма.    

 Основната пречка за украинските туристи е визовият режим. Във връзка с 

асоциирането на Украйна към ЕС, на 11.06.2017 г. визовият режим за гражданите на 

Украйна се либерализира. 

Конкурентни на Република България дестинации са Турция и Египет, където се 

прилага опростен визов режим за украинските граждани. 

Броят на българските граждани, посетили Украйна през 2016 г. е 20 459 

(увеличение спрямо 2015 г., когато техният брой е 12 877). Броят на българските 

граждани, посетили Украйна през първите 4 месеца на 2017 г. е 6 284. 

С влизането в сила на Решение на Министерския съвет от 27.01.2012 г. за 

прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, 

валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от 

държавите-членки, които изцяло прилагат правото от Шенген, както и от Швейцария и 

Лихтенщайн до кризата се наблюдаваше увеличаване на туристопотока от Украйна. 
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- Селско стопанство 

Основни култури:  пшеница, царевица, ръж, просо, картофи, захарно цвекло, лен, 

коноп, хмел, слънчоглед, плодове, зеленчуци, лозя и др. – страната е един от 

световните лидери в производството на зърнени храни. Животновъдство - едър рогат 

добитък, овце, кози, свине, домашни птици. Развит е и риболовът - морски, в 

язовирите и реките. 

IV. Данъчна и осигурителна система  

Данъчното облагане в Украйна представлява една сложна система, 

формулирана в данъчното законодателство на страната и предлагаща отделни 

данъчни режими за лица и фирми, удържане и възстановяване на ДДС и уреждане на 

спорове с данъчните власти, както и благоприятни условия за данъчно облагане на 

някои категории фирми и лица.  Законът, който определя основните принципи и 

структурата на данъчната система в Украйна е Законът за данъчната система (1991 г). 

През декември 2016 г. бе гласуван нов Данъчен кодекс. Той утвърди процедура за 

приемане на данъчни закони и внасяне на изменения в данъчното законодателство, 

определя лицата, подлежащи на данъчно облагане, принципи за избягване на 

двойното данъчно облагане, списък на данъците и митата, които се събират в Украйна.  

Украинската данъчна система е унифицирана и е изградена на две нива - 

държавно и местно в зависимост от категорията на данъците и митата.  Данъци, които 

се събират на цялата територия на страната са: корпоративен данък върху печалбата, 

данък върху доходите на физическите лица, ДДС, държавни мита, акцизи, поземлен 

данък, унифициран данък, данък върху извличане на минерални вещества, данък 

върху работната заплата и няколко други данъка, приложими в определени отрасли.  

Местните данъци и такси се определят от местните общински власти. 

Корпоративен данък върху печалбата 

Законът за корпоративния данък върху печалбата урежда данъчното облагане 

на юридически лица и корпоративни образувания в Украйна.  Ставката на 

корпоративния данък върху печалбата е 18% (брутният доход на данъчно 

задълженото лице, през който и да е отчетен период, намален с всички признати 

разходи и отчисления за амортизация).  По принцип е допустимо приспадане на 

всички приемливи бизнес разходи на данъчно задълженото лице, подлежащо на 

облагане с корпоративен данък. 

Облагане на чуждестранни фирми 

Според закона за корпоративното подоходно облагане чуждестранните 

дружества подлежат на облагане с корпоративен данък за всички доходи с източник 

в Украйна, включително: лихви, дивиденти, възнаграждения, лизингови плащания, 

приходи от продажба на недвижимо имущество, печалба от сделки с ценни книги, 

печалба от споразумения за съвместна дейност и от дългосрочни споразумения и т.н.  

Законът за корпоративното облагане на печалбата предвижда 15%-на ставка за 

облагане на доходи с източник в Украйна, освен ако няма действащ двустранен 

договор за избягване на двойното данъчно облагане, в който са заложени съответни 

облекчения. 

Понастоящем Украйна е страна по 62 действащи договора за избягване на 

двойно данъчно облагане, по-голямата част от които на базата на данъчната модел-
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конвенция относно прихода и капитала, разработена от Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).  Тези договори за избягване на 

двойно данъчно облагане могат да допринесат за намаляване размера на удържаните 

данъци до едва 5% или за напълно освобождаване от данъчно облагане. 

Данък добавена стойност 

Всяко украинско или чуждестранно юридическо лице е задължено да заплати 

ДДС при продажба на стоки (извършване на дейност и предоставяне на услуги) на или 

в рамките на митническата територия на Украйна; при внос на стоки на митническата 

територия на страната; при износ на стоки от митническата територия на страната; и 

предоставяне на услуги от чуждестранни лица на платци, регистрирани по ДДС.  

Законът за ДДС предвижда данъчна ставка от 20% от договорната стойност на 

съответните стоки (услуги), но не по-ниска от пазарната стойност.  При износ на стоки 

и подобни услуги законът за ДДС определя нулева ставка.  Определени сделки са 

изрично освободени от ДДС, както е предвидено от закона за данък добавена 

стойност. 

Облагане доходите на физически лица 

Законът за облагане доходите на физическите лица в Украйна беше приет през 

2004 г. и въведе плосък данък от 15%, който се прилага спрямо почти всички местни 

данъчно задължени лица в страната.  Местните данъчно задължени лица в Украйна 

подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица в сила в страната 

за съвкупността от всичките им доходи, реализирани от източници в страната и в 

чужбина. 

Данъчно задължени чуждестранни физически лица подлежат на облагане с 

плосък данък върху доходите на физическите лица в размер от 30% за доходи от 

източници в Украйна (с изключение на дивиденти, възнаграждения, лихви, които 

подлежат на облагане по ставките, установени за местни лица), подлежащи на 

приспадания или освобождаване от данъци, както е предвидено в съответния договор 

за избягване на двойното данъчно облагане. 

Данъчно облагане на самостоятелни предприемачи 

Лице, извършващо стопанска дейности и регистрирано като самостоятелен 

предприемач, може да избере да бъде обложено или с (а) 15% данък върху доходите 

на физическите лица, събрани върху положителната разлика между брутния доход и 

документално доказаните разходи или (б) по опростената данъчна схема с единен 

данък, в случай че годишният оборот не надхвърля 500 000 гривни.  Месечният единен 

данък може да варира от 20 гривни до 200 гривни. 

Данък върху работната заплата 

Всички трудещи се в Украйна имат гарантирано социално и пенсионно 

осигуряване.  Работодателите са задължени да заплащат и удържат задължителни 

вноски върху трудовото възнаграждение на своите работници и служители към 

съответния държавен фонд.  Вноските не се удържат от възнаграждението на 

работника или служителя, а обикновено са за сметка на работодателя.  Общият размер 

на вноските, дължими от работодателя варират между 36.76% и 49.7%, а тези 

удържани за сметка на служителя или работника – между 3.1% - 3.6%. 
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Поземлен данък 

Данъчно задължено лице е собственикът на земята (различен от държавата). 

Акцизи 

Акцизът е косвен данък върху някои стоки (продукти), които са определени от 

закона като акцизни.  Списъкът на акцизните стоки (продукти) включва алкохолни 

напитки, бира, тютюн и тютюневи изделия, автомобили, бензин и дизелово гориво. 

Данъчни спорове 

Бяха създадени единни правила по закона за данъчното производство за 

регистриране на данъчни декларации и уреждане на данъчни задължения; 

провеждане на планирани/внезапни данъчни проверки; законоустановен срок за 

плащане на данъчни задължения; ставки и процедури за начисляване на наказателна 

лихва за просрочени данъчни задължения и наказания за данъчни нарушения; и 

административната процедура за обжалване на начисления за довнасяне данък. 

В украинското данъчно законодателство не са залегнали конкретни правила 

срещу укриването на данъци.  Въпреки това, украинските данъчни власти са наложили 

постоянна практика за преразглеждане на определена транзакция, направена от 

данъчно задължено лице с данъчни цели. 

V. Банков сектор на Украйна 

Националната Банка на Украйна (НБУ) е основната банкова държавна 

институция, имаща отношение по провеждането на банковата и финансова политика 

на страната. По нейни данни, към 01.01.2017 г. банковите институции в Украйна са 

96, а към 01.01.2014 г. броят им е бил 180. След събитията в Украйна от началото на 

2014 г. броят на банките значително намалява, което се дължи на фалит и 

недостатъчна финансова адекватност. 

В резултат на национализацията през м. декември 2016 г. на най-голямата 

банка в Украйна - ПАТ „Приватбанк“ (дял от над 30 %), понастоящем 52 % от 

украинския банков сектор се контролира от Министерството на финансите, чрез 

позицията му на основен акционер в „Приватбанк“, „Ощадбанк“, „Укрексимбанк“ и 

„Укргазбанк“. 

 

VI. Инвестиционен климат в Украйна 

Инвестиционна политика 

На 28 декември 2001 г. Кабинетът на Министрите на Украйна утвърди 

Програмата за развитие на инвестиционната дейност (по-нататък - Програмата). 

Според Програмата, някои сфери са приоритетни за инвестиране, а именно: 

производството на хранителни продукти, преработката на селскостопанска 

продукция, търговията на едро, търговското посредничество, финансовите услуги, 

машиностроенето, химическата и нефтохимическата промишленост, металургията, 

производството на продукти за нефтопреработване и ядрено горива, туризмът 

(развитието на хотелиерската инфраструктура) и технологическото развитие. 

Програмата е насочена към създаването на привлекателен инвестиционен климат и 
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развитие на инфраструктурата за инвестиционна дейност с цел да се осигури стабилен 

икономически ръст. 

Законодателство за регулиране на чуждестранните инвестиции 

Чуждестранната инвестиционна дейност в Украйна се регулира от следните 

нормативно-правни актове: украинския Закон „За защита на чуждестранните 

инвестиции в Украйна“ от 10 септември 1991 г., Закона „За режима на чуждестранното 

инвестиране“ от 19 март 1996 г. (по-нататък „Закон за чуждестранните инвестиции“). 

Националната Банка на Украйна също утвърди редица постановления, които 

регулират валутните въпроси при извършването на инвестиции. 

Гаранции за чуждестранните инвестиции 

Действащият Закон за чуждестранните инвестиции съдържа следните гаранции 

за чуждестранните инвеститори: 

- свободното възвръщане на инвестициите и печалбите от тях в случай на 

прекратяване на инвестиционната дейност в Украйна; 

- забраната за национализация и реквизиция, с изключение на случаите на 

стихийно бедствие, извънредни ситуации, епидемии със задължителна компенсация 

на загубите на чуждестранните инвеститори от страна на държавата; 

- правото за реинвестиране на печалбите от извършването на инвестиции в 

Украйна; 

- компенсацията на загубите, понесени от чуждестранните инвеститори в 

резултат на незаконни действия или бездействие на държавните органи или 

чиновници; 

- защитата на инвестициите от възможни промени в законодателството относно 

режима за чуждестранни инвестиции за 10 години; 

Чуждестранните инвеститори се ползват от националния режим за инвестиране 

и друга предприемаческа дейност в Украйна. Законът за чуждестранните инвестиции 

също така свидетелства, че на инвеститорите, които извършват своята дейност според 

държавните програми за развитие на приоритетните области на икономиката и 

социалната сфера, могат да им бъдат предоставени специални условия за 

инвестиране. 

Чуждестранни инвеститори 

Съгласно Закона за чуждестранните инвестиции, за „чуждестранен инвеститор“ 

може да се счита всяко юридическо лице, създадено според законодателството на 

която и да е друга страна, всяко физическо лице с постоянно местожителство извън 

пределите на Украйна, всяка чуждестранна държава или международна организация, 

или който и да е друг чуждестранен субект на инвестиционната дейност. 

Чуждестранните инвестиции: форми и начини за инвестиране 

За инвестиране могат да се използват следните ценности: конвертируема 

валута; украинска валута (само ако се реинвестира); движимо и недвижимо 

имущество и всички права върху него; ценни книжа, а също и корпоративни права; 

парични молби; права върху интелектуална собственост; права за извършването на 
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предприемаческа дейност, включително правото за използване на недрата и 

полезните изкопаеми. 

Чуждестранните инвестиции могат да се извършват по следните начини: чрез 

създаването на дъщерна компания, филиал или друго подразделение на чужда 

компания; чрез купуването на активи или корпоративни права на действаща 

украинска компания; чрез придобиване на други имуществени права; чрез участие в 

предприемаческа дейност, основана на дистрибуторски споразумения и т.н. 

В добавка към изброените по-горе форми на инвестиционна дейност, Законът 

за чуждестранните инвестиции дава на чуждия инвеститор възможността да сключи 

договор с украинска компания за извършването на обща дейност (без създаването на 

юридическо лице). Страните по такива договори са длъжни да водят отделно 

счетоводство, а също да водят отчет на операциите, свързани с общата им дейност. 

Страните също така имат правото да откриват отделни сметки в украински банки, за 

да извършват плащания и взаимни разплащания, свързани с общата дейност. При това 

имуществото, внесено от чуждия инвеститор в Украйна за общата дейност за срок, не 

по-кратък от три години, се освобождава от митническа такса. Но ако това имущество 

се продаде през първите три години, митническите такси трябва да бъдат заплатени. 

Държавна регистрация на чуждестранните инвестиции 

Държавната регистрация на чуждестранните инвестиции не е задължителна. Но 

за да се ползват от гаранциите, постановени в законодателството, чуждестранните 

инвестиции трябва да се регистрират в съответния държавен орган в срок от три 

работни дни от момента на фактическото вложение на инвестиции. Официалната такса 

за регистрация на чуждестранни инвестиции е около 67 щ.д. 

Защита от недобросъвестна конкуренция 

Всякакви действия, възпрепятстващи търговията или не отговарящи на 

честните традиции за извършване на предприемаческа дейност, се смятат за 

недобросъвестна конкуренция. Законът „За защита от недобросъвестна конкуренция“ 

разграничава три вида недобросъвестна конкуренция, а именно: 

- Незаконното използване на деловата репутация на компанията, включително: 

(a) незаконното използване на чужди знаци, рекламни макети, опаковки, (б) 

незаконното използване на стоките на другите производители; (в) копиране на 

външния вид на стоките, и (г) сравняващата реклама; 

- Създаването на препятствия за компанията и постигането на незаконно 

конкурентно предимство, включително: (a) дискредитация на компанията, (б) 

купуването и продаването на стоки, извършването на работи и оказването на услуги 

с принудителен асортимент, (в) мотивиране за бойкот на компанията, (г) мотивиране 

на доставчика да дискриминира купувача (потребителя), (д) мотивиране на компания 

да прекрати договора си с конкурента, (е) подкупване на обслужващия доставчик, (ж) 

подкупване на купувача (потребителя); 

- Незаконното събиране, разкриване и използване на комерсиални тайни. 

Законът също така предвижда наказателна отговорност за недобросъвестната 

конкуренция, включително цивилна, административна и криминална отговорност. 
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Основни макроикономически показатели: 

Брутен вътрешен продукт 

След 2000 г. започва да се забелязва значителен икономически напредък, като 

през 2006 г. БВП достига нивата от 1991 г. В този период растежът достига 5-10% 

годишно. БВП за 2010 г.) се равнява на 305 млрд. щ.д. (40-то място в света), с 

индивидуална стойност на глава от населението, равна на 6700 щ.д. (134-то място в 

света). За 2011 г. стойността на БВП на страната е приблизително 330 млрд. щ.д. (39-

то място в света), а дохода на глава от населението е 7300 щ.д. За 2012 г. според 

Световната банка (СБ) растежът е в стойности около 2,5%, като посочените причини 

за това са отслабена външна среда, спад в цените на металите и забавяне в растежа 

на вътрешното търсене. За периода 2013 – 2016 г. се очаква среден темп на 

икономически растеж в размер на приблизително 3,7%.  

- за 2016 г.  

БВП: ръст от 2,3%; инфлация: около 14%; размер на златно-валутни резерви 

– около 15 млрд. щ.д. (към 31.12.2016 г.), което е равносилно на около три месеца 

внос; ръст в промишлеността – с около 8-10%; ръст на строителството с около 10-

12%; спад на вътрешната търговия с около -5%; нивата на външната търговия през 

2016 г. относително се запазват (основно се променя дела на отделните 

външнотърговски партньори: ръст на дела на ЕС, спад на дела на РФ); бюджетния 

дефицит се очертава да бъде около -4%, със заложен от правителството такъв за 

следващата година в размер на -3,5%; безработицата отбелязва ръст до около 10%, 

без тук да се включват данни за неподконтролните на Украйна територии.  

Изложените по-горе данни потвърждават извода, че Украйна продължава да се 

намира в тежка ситуация, като украинското правителство трудно успява да удържа 

инфлационните и девалвационни процеси. Спадът в индексите за вътрешното 

потребление, както и общия спад в украинския износ са показателни за обедняването 

на населението, високата степен на икономическа несигурност в страната, 

продължаващата тежка бизнес среда, където корупцията на всички нива се е 

превърнала в обща практика. Предвид значителния спад в повечето сектори на 

украинската икономика, официалните данни за безработицата са учудващо ниски, но 

това вероятно се дължи на факта, че много предприятия не освобождават директно 

персонал, който да се регистрира на борсата за безработни, а се използва 

възможността за пускане в неплатен или минимално платен отпуск. 

Общ държавен дълг на Украйна 

Към 01.05.2017 г. общият държавен и квазидържавен дълг на Украйна възлиза 

на 1,972 трлн. гривни или 74,31 млрд. щ.д. по курс към тази дата. По предварителни 

оценки, показателят държавен дълг/БВП на Украйна за 2016 г. ще бъде около 80%. 

За сравнение, за 2013 г. този показател е 42%. Тези данни ясно показват, че след 

настъпилите промени във вътрешнополитически план в Украйна в началото на 2014 

г., се наблюдава драстично нарастване на заеманите от държавата средства, което и 

потвърждава изложената по-горе теза за влошеното икономическо състояние на 

страната и наличието на рецесия. 

Чуждестранни инвестиции в Украйна 

Според Държавната статистическа служба на Украйна, към 01.10.2016 г. 

общата сума на чуждестранните инвестиции в Украйна възлиза на 45,152 млрд. щ.д. 
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За сравнение, за 2014 г. тази сума е 45,9 млрд. щ.д., а за 2013 г. е 58,2 млрд. щ.д. 

Тези цифри ясно показват значителния спад в чуждестранните инвестиции след 

настъпилите промени в Украйна и подчертават тендецията, че инвеститорите напускат 

страната, вместо да навлизат. 

Най-значителен процент от чуждестранните инвестиции е във финансовия и 

банков сектор на Украйна – над 26% от всички чуждестранни инвестиции. С дял от 

13% е търговията, а металургията е с дял от 12%. Около 6% от чуждестранните 

инвестиции са в сектора на хранително-вкусовата промишленост, а 5% в сектор 

телекомуникации. 

По географско разпределение, най-висок дял има Кипър с около 24,4%. 

Холандия, по-скоро от нейните офшорни острови, е на второ място с дял от 13,1%. 

Германия е на трето място с 12,1%. Русия е на четвърто място с 10,2%, като интерес 

представлява факта, че единствено инвестициите от Русия отбелязват ръст. 

Болшинството от чуждестранните инвестиции е свързано с факта, че голяма част от 

украинските олигарси по традиция извеждат своите капитали в офшорни зони, а след 

това възвръщат част от тях в Украйна под формата на чуждестранни инвестиции.  

Поради тази причина, ако правителството на Украйна реално желае нарастване на 

чуждестранните инвестиции следва да намери подходящ механизъм и да осигури 

възможност изведените капитали на украинските олигарси да бъдат върнати под 

формата на инвестиции, а не единствено да настоява за европейски или американски 

инвестиции. 

Украински инвестиции в България 

По данни на БНБ за периода 1996 - 2011 г. привлечените инвестиции от 
Украйна са в размер на 22,3 млн. евро, 0.05% от общия дял на инвестициите в 

страната за периода. 

Сектор млн. евро 

Общо 22,30 

Операции с недвижимо имущество, отдаване под наем и бизнес услуги 13,37 

Хотели и ресторанти 4,89 

Не класифицирани  4,11 

Финансово посредничество  1,73 

Търговия, ремонт и техническо обслужване  1,54 

Строителство 0,66 

Транспорт, складиране и съобщения 0,63 

Други дейности, обслужващи обществото и личността  0,05 

Рибно стопанство -0,01 

Добивна промишленост  -0,02 

Преработваща промишленост  -4,25 

 

По Закона за насърчаване на инвестициите до момента няма сертифицирани 

проекти с участието на украински инвеститори. 

Български инвестиции в Украйна 

По данни на украинската статистика българските инвестиции в Украйна 

достигат обем 23 млн. щ.д., делът на инвестициите от Европейския съюз в 
Украйна е 75% от преките чуждестранни инвестиции в страната. 
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Данните на официалната статистика не отразяват реално действителното 

състояние на инвестиционното сътрудничество. Често инвестициите „де-факто” се 

извършват от български или украински фирми, но „де-юре” от компании, които са 

регистрирани в офшорни зони. 

Производителност на труда 

Съгласно рейтинга на Международната организация на труда Украйна заема 88 

място от общо 121 държави, което я определя като страна с значително ниска 

производителност на труда. Причината за това се явява амортизираното оборудване 

на предприятията, нежеланието на компаниите-монополисти да инвестират в 

модернизация и липсата на здравословна конкуренция.  

Сконтов процент на Националната банка на Украйна 

Сконтовият процент на Националната банка на Украйна за 2016 г. е 12,5 %.  

Лихвен процент при кредитиране 

Размерът зависи от вида на кредита, неговият период, обезпечение и валута - 

размер от 5 % до 20 %. 

Валутни курсове на украинската гривна 

Към края на м. май 2017 г. валутните курсове на основните валути към 

украинската гривна са: 

Американски долар - USD Курс НБУ 
26.38  

Курс купува 
26,10  

Курс продава 
26.40  

Евро - EUR 29.52  29.20  29.60  

Руска рубла - RUB 0.465 0.44  0.47  

Актуален валутен курс - http://www.bank.gov.ua  

Безработица 

Нивото на безработицата в Украйна след събитията от началото на 2014 г. 

отбелязва ръст до около 10 %, без тук да се включват данни за неподконтролните на 

Украйна територии.  

 Жизнен стандарт 

Според данни на Националната статистическа служба на Украйна, средната 

месечна работна заплата за страната през 2015 г. е приблизително 3500 укр. гривни 

или около 140 щ.д. За сравнение, през 2012 г. средната заплата е около 3150 укр. 

гривни или 393 щ.д. За столицата Киев е около 5000 укр. гривни (200 щ.д.). 

Минималната заплата за страната бе 1400 укр. гривни (52 щ.д.). С цел 

повишаване на жизнения стандарт в страната украинското правителство повиши 

минималната работна заплата, която от 01.01.2017 г. е в размер на 3200 гривни (120 

щ.д.). Минималният праг на бедност за 2016 г. е определен в размер на 1700 укр. 

гривни (65 щ.д.). 

Към момента значителен процент от населението – около 50%, продължава да 

живеят под линията на бедността. СБ определя Украйна като страна със среден доход 

на населението. Основни проблеми продължават да са лошата инфраструктура, 

корупцията и бюрокрацията. 
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VII. Размер на износа и вноса и място на Украйна като световен 
износител/вносител 

Основни търговски партньори при износа 

След събитията от началото на 2014 г., основният външен търговски партньор 

на Украйна е ЕС, който за 2016 г. заема дял от около 40 % от общия износ. Износът 

за Русия е спаднал до около 10 %, при приблизително 40 % за 2012 г. Нараства и 

украинския износ за Азия, Африка и Турция, като заместител на руските пазари. 

Общият размер на износа на Украйна за 2016 г. е около 44,885 млрд. щ.д., което в 

сравнение с 2015 г. е спад с около 4 %. 

Основни износни позиции 

Промишленост – тежко машиностроене, черна и цветна металургия, 

корабостроене, производство на автобуси, леки и тежкотоварни автомобили, трактори 

и друга селско-стопанска техника, локомотиви, стругове, турбини, авиационни 

двигатели и самолети, оборудване за електростанции, петролната, газовата и 

химическата промишленост. 

Селско стопанство – пшеница, царевица, ръж, просо, картофи, захарно 

цвекло, лен, коноп, хмел, слънчоглед. 

Електричество – Украйна е износител на електроенергия за Унгария, Полша, 

Словакия. 

Военна техника – танкове, военно-транспортни самолети, зенитно-ракетни 

комплекси, оптично оборудване – нови пазари към страните от Азия, Африка. 

Полезни изкопаеми – манганова и титанова руда, желязна руда, руди на 

цветни метали. Износът на черни въглища от антрацитовата група реално е 

преустановен, тъй като мините, на които се добиват се намират в зоната на конфликт 

в източната част на страната. Допълнително влияние върху добива на въглища в 

Украйна оказва и въведената от Киев забрана за търговия и транспортни съобщения 

с неконтролираните територии в Донбас. 

Хранително-вкусова промишленост – меса и млечни продукти, шоколад, 

алкохол. 

Размер на вноса 

За 2016 г. размерът на вносът на стоки в Украйна съставлява около 44,548 

млрд. щ.д., което в сравнение за 2015 г. е увеличение с около 3,7%. 

VIII. Външнотърговски стокообмен между България и Украйна 

Украйна е един от перспективните външнотърговски партньори на 

Република България. През 2016 г. на нея се пада около 1 % дял от общия 

външнотърговски стокообмен на страната, 0,3 % дял от износа и 1,6 % дял от 

вноса. 
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Стокообмен на Република България с Украйна 
(млн. щ.д.) 

 

Година Износ Внос Стокообмен Салдо 

2000 59,2 182,0 241,2 -122,8 

2001 61,7  231,7 293,4  -169,9  

2002 52,8  244,5 297,4  -191,6  

2003 58,5 342,3 400,8  -283,8 

2004 74,4 582,6 657,1  -508,1 

2005 81,1 702,0 783,1  -620,8 

2006 103,1 710,9 814,0 -607,8 

2007 226,4 2137,5 2364,1 -1911,1 

2008 261,8 2754,0 3015,8 -2492,2 

2009 139,7 1111,5 1251,2 - 971,7 

2010 264,5 1059,3 1323,8 -794,8 

2011 404,3 1304,3 1708,6 -900,0 

2012 311,6 823,9 1135,5 -512,3 

2013 568,3 763,3 1331,6 -195,0 

2014 252,1 716,5 968,6 - 464,4 

2015 177,2 520,1 697,3 - 342,9 

2016 81,8 455,2 537,0 - 373,4 

І-ІІІ 2017 30,4 110,1 140,5 -79,7 

 

  

След негативните тенденции във взаимната търговия вследствие световната 

икономическа криза, през 2013 г. сравнено с 2012 г. стокообменът с Украйна 

постепенно се възстановява до 1331,6 млн. щ.д., износът достига най-високото ниво 
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за изминалите 10 години – 568,3 млн. щ.д., докато вносът запазва тенденция на лек 

спад и достига 763,3 млн. щ.д. Взаимната търговия става по-балансирана и 

отрицателното салдо за България намалява до 195,1 млн. щ.д. (подобрение с 317,2 

млн. щ.д., в резултат на ръст на износа и спад във вноса).   

През 2014 г. сравнено с 2013 г. стокообменът отбеляза спад с 27,2% и достига 

968,9 млн. щ.д., спадът в износа е 55,7%, като възлиза на 252,0 млн. щ.д., а вносът е 

спаднал с 6,1% до 716,9 млн. щ.д. Отрицателното салдо за България е 464,9 млн. щ.д. 

Спадът в двустранната търговия се дължи главно на тежката икономическа криза в 

Украйна, анексирането на АР Крим, водените военни действия в източната част на 

страната, нестабилната обстановка. 

През 2016 г., сравнено с 2015 г., стокообменът отново отбеляза спад с около 

23% и достига 537 млн. щ.д., износът е намалял с над 50% и възлезе на 81,8 млн. 

щ.д., а вносът е спаднал с 12,5% и възлезе на 455,2 млн. щ.д. Отрицателното салдо 

за България е 373,4 млн. щ.д. (увеличение с около 10,% в резултат на значителния 

спад в износа). Тенденцията на спад на стокообмена се запазва, което се дължи на 

продължаващата криза в Украйна.  

Двустранната търговия допълнително се затруднява от прилагането на 

влязлото в сила от 14 май 2015 г. Постановление № 449 на Кабинета на министрите 

на Украйна „Утвърждаване списък на държави, отговарящи на критериите, установени 

от Параграф 38 на Данъчния кодекс (ДК) на Украйна”, като „офшорни”, обхващаш 76 

държави, включително и Р България. Критерият, по който е включена страната ни - 

ставката за данък печалба у нас е по-ниска от 13% (Данъкът е с повече от 5 процентни 

пункта по-нисък от този в Украйна, който в момента е 18%). В резултат изпълнението 

на това Постановление, търговските операции ще бъдат подложени на засилен 

контрол. Целта на въведената мярка е да се спре изтичането на капитали от Украйна 

зад граница, включително прехвърляне на печалбата в други държави, с по-

благоприятна данъчна политика. Предвижда се засилване на данъчния контрол върху 

трансферното ценообразуване в Украйна на основание встъпилите през 2015 г. 

изменения в ДК (Закон 72-VІІІ „Изменения на Данъчния кодекс на Украйна за 

подобряване на данъчния контрол върху трансферното ценообразуване”).  

 Водещи стоки в стокообмена с Украйна за 2016 г . 

Износ от България % Внос от Украйна % 

Нефтени масла и масла от 

битуминозни минерали 

23,8 Полупродукти от желязо или от 

нелегирани стомани   

31,2 

Медикаменти 14,9 Плосковалцувани продукти от желязо 

или нелегирани стомани горещо 

валцувани 

21,9 

Флоат стъкло 7,2 Каменни въглища, брикети и подобни 

твърди горива 

5,9 

Сурови или необработени тютюни 3,4 Валцдрат 4,6 

Карбонати, пероксикарбонати, 

технически амониев карбонат 

2,4 Пръти от желязо или нелегирани 

стомани 

3,3 

Пръти от желязо или нелегирани 

стомани 

2,3 Части за превозни средства, движещи се 

по железопътни или подобни линии 

3,2 
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Електрически акумулатори, 

включително техните сепаратори 

2,2 Безшевни тръби и кухи профили от 

желязо или стомана 

1,4 

Профили от желязо или нелегирани 

стомани 

2,2 Семена от слънчоглед, дори натрошени 1,1 

Сачмени, ролкови или иглени лагери 2,2 Пръти и профили от легирани стомани 1,0 

Хлорати и перхлорати   2,0 Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 

на въглеводородите 

1,0 

 
В номенклатурата на износа през 2016 година 1 стокова група – нефтени масла 

е формирала 23,8% от износа. Група медикаменти – 14,9%, а флоат стъклото – 7,2%. 
Останалите стокови групи са с относителен дял под 3,5%.   

Има потенциал на украинския пазар да се предложат машини и оборудване 
за хранително-вкусовата промишленост, изделия на електрониката, подемно-
транспортни машини, оптични уреди и апарати, вино, мъжка и дамска конфекция, 
керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и 
др. 

Вносът от Украйна се състои основно от полупродукти от черни метали 
(31,2%), плоско валцувани продукти от желязо горещо валцувани (21,9%), 
каменни въглища, брикети (5,9%). Останалите стокови групи са с относителен дял 
под 5%. 

Българската общност (диаспора) в Украйна наброява около 225 000 души 

(по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на 

сътрудничеството в икономическата област между двете страни. 

 

IX. Правителствени програми за развитие на националната икономика на 
Украйна 

След събитията от началото на 2014 г., довели до подписването на 

Споразумението за асоцииране (СА) на Украйна с ЕС, основната програма за развитие 

на националната икономика на Украйна е изпълнението на това Споразумение. 

Предвижда се осигуряване на високо качество на техническа и икономическа 

осъществимост на национални проекти, което да доведе до възстановяване на 

икономиката на Украйна. Основните приоритети са намаляване на зависимостта на 

Украйна от вноса, насърчаване на износа и повишаване на конкурентоспособността 

на местните продукти. Предвижда се осигуряване на ефективно управление на 

финансовите ресурси и пълна прозрачност на процеса на вземане на решения, в т.ч. 

с оглед привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната.  

Повишаването на икономическия растеж и намаляване на административните 

бариери за развитие на бизнеса също е приоритет. Украйна получава финансиране 

както от държавния и местните бюджети, така и от международни финансови 

институции и частни инвестиции.  

Очаква се СА да допринесе за разширяването на вътрешния пазар и 

стимулирането растежа на производството и продажбите в стратегическите сектори на 

икономиката. СА има и за цел да стимулира произвеждащите високотехнологични 

продукти в машиностроенето, ракетнокосмическата промишленост, авиацията, 

корабостроенето. Предвижда също така и структурна реформа в стратегическите 

сектори на икономиката, на инфраструктурата и съобщенията, енергетиката, 

комуналните услуги и строителство. 
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X. Двустранни спогодби между България и Украйна  

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), 
България изпълнява задължението за привеждане в съответствие с правото на ЕС 
на сключените от България двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.  

Подписани са следните споразумения: 

- Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на 

министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г. 

- Спогодба между правителството на Република България и кабинета на 

министрите на Украйна за военнотехническо сътрудничество (декември 2008 г.).  

- Спогодба между правителството на Република България и кабинета на 

министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 

1997 г. 

През 2014 г. България бе сред първите страни от ЕС, ратифицирали СА между 

Украйна и ЕС (понастоящем СА не е ратифицирано единствено от Нидерландия). 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА 
 

България е атрактивен туристически пазар за украински граждани. 

Българската страна е заинтересована от създаването на максимално благоприятни 

условия за туристически пътувания между двете страни, с цел разширяване на 

туристическия обмен.  

През м. март 2011 г. бе подписана Програма за развитие на 

сътрудничеството между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

на Република България и Държавната служба по туризъм и курорти на Украйна, 

насочена към стимулиране и задълбочаване на сътрудничеството в областта на 

туризма. 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА  
 

След подписване на протокола за присъединяване на Украйна към 

Енергийната общност (24 септември 2010 г.), основната задача пред страната е 

въвеждането на европейското законодателство в областта на енергетиката по 

утвърден с Брюксел график. Очаква се ЕС да мобилизира техническа помощ за 

ефективно прилагане на правото в сферата на вътрешния пазар и 

модернизирането на сектора. 

Очакванията към Украйна, като най-голям транзитьор на газ, са да направи 

радикални реформи в газовия сектор. Това, както и модернизацията на 

газопреносната система са от изключителна важност за ЕС и за енергийната 

сигурност на страната и Европа. 

Украйна има амбициите да стане независима от руски енергоресурси 

държава и се стреми към диверсификация на източниците и маршрутите. 

 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА С ОТБРАНИТЕЛНА 
ПРОДУКЦИЯ 
 

Стокообменът между България и Украйна в областта на търговията с 

отбранителни изделия, макар и на не много високо ниво, през последните години е 

запазило своя стабилен характер. Българските фирми и техните украински партньори, 
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работещи в тази област, познават добре своите възможности и си сътрудничат 

активно. 

Предвид обстоятелството, че и двете страни имат добре развита отбранителна 

индустрия, износът и вносът включват основно компоненти, материали и резервни 

части за отбранителна техника и в по-малка степен – готови изделия, които са основно 

боеприпаси. Стойността на износа от България през последните години възлиза на 

около 600–700 хил. евро, а вносът варира между 3-5 млн. евро. Част от вноса 

представлява изделия и резервни части за нуждите на Министерство на отбраната.  

 В областта на търговията с отбранителни продукти двете страни нямат открити 

въпроси. 

XI. Справочна информация 

Ценова информация за стоки, които представляват интерес за българските 
потребители 

Продукт Мерна единица Цена, гривни  

Зеленчуци и плодове 

Картофи кг 10-12 

Зеле кг 15 

Моркови кг 12-15 

Лук жълт кг 10 

Лук зелен връзка 18 

Копър връзка 15 

Магданоз връзка 15 

Салата връзка 25 

Банани кг 25 

Портокали кг 40 

Мандарини кг 40 

Ананас шт 60 

Ябълки кг 25 

Круши кг 30-50 

Пшеничени продукти 

Просо кг 6 

Захар кг 15-25 

Овес кг 8-10 

Ориз кг 25-30 

Макарони кг 35-50 

Хляб типов бял брой 8 

Хляб нарязан брой 9 

Млечни продукти 

Мляко литър 18-25 

Извара 400 г 35-45 

Сметана 500 г 18-20 

Кисело мляко 500 г 15-20 
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Йогурт брой 20-25 

Десерт от извара брой 15-18 

Масло пакет 200 г 25-50 

Сирене кг 60-120 

Руско сирене кг 90-120 

Холандски кашкавал кг 100-150 

Месни продукти 

Свинско месо кг 60-120 

Говеждо месо кг 90-350 

Овнешко месо кг 90-350 

Пилешки бутчета кг 35-40 

Пиле, бройлер, охладено кг 50-80 

Колбас - варен кг 80-140 

Колбас - пушен кг 80-140 

Наденица кг 80-140 

Горива 

А-98 литър 29-31 

А-95 премиум (импорт) литър 27-29 

А-95 литър 24-26 

А-92 литър 22-24 

Дизел литър 22-24 

Дизел+ литър 25-27 

Пропан бутан литър 10-12 

Монтаж на гуми брой 70-110 

Автомивка, външно брой 100-150 

 

Контактна информация на 
българското посолство в Киев 

Адрес: П.К. 01023, гр. Киев, ул. 

„Госпитальная” № 1 

Телефон: 

+38044 246 72 37 

+38044 246 76 72 

Факс: +38044 235 51 19 

Работно време: 

По - Пт, 09.00 - 18.00 ч. 

Консулска служба 

Факс: +38044 234 99 29 

Работно време: 

По - Пт, 09.00 - 13.00 ч. 

Е-mail: Embassy.Kiev@mfa.bg 

Контактна информация на 
Службата по търговско-
икономическите въпроси към 
посолството на Р България в Киев: 

Павел Страхилов 

ул. "Госпитальная" № 1, 01023 Киев, 

Украина 

тел.: +38 044 234 6973 

факс: +38 044 234 6973 

e-mail: p.strahilov@mee.government.bg 
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Контактна информация на 
генералното консулство на 
България в Одеса 

Адрес: 65062, Украйна, гр. Одеса, ул. 

„Посмитного”, 9 

Телефон: +38 048 746 65 54; +38 048 

746 65 58 

Факс: +38 048 746 65 48 

Е-mail: Consulate.Odessa@mfa.bg 

Дежурни телефони в извънработно 

време: +38 098 205-18-60; +38 

048746-65-54 

Работно време: По - Пт, 9.00 - 17.30 ч. 

Контактна информация на 
Службата по търговско-
икономическите въпроси към 
генералното консулство на Р 
България в Одеса: 

 

ул. "Посмитного" № 9, 65062 Одеса, 

Украйна 

тел.: +38 048 7465023; 

факс: +38 048 7465023 

Държавни институции и организации на бизнеса 

Президенство 
01220, г. 

Киев-220, 

ул. 

Банковая, 

11 

    

или в 

приемную 

Администра

ции 

01220, г. Киев, ул. 

Шелковичная, 12 

Тел.: Справочная 

Администрации 

Президента Украины - 

(044) 255-73-33 

URL: http://www.president.go

v.ua/ 

 

Върховна рада 
Почтовый 

адрес: 

01008, г.Киев, ул. 

Грушевского, 5 

  

Приемная 

граждан: 

01008, г.Киев, ул. Банковая, 

6-8 (5 подъезд) 

Справочная Прийомной 

Верховной Рады Украины 

Тел.: 255-42-46 

Заведующий отделом 

Адамович Наталья 

Николаевна 

Тел.: 255-40-08 

Тел.: 255-40-28 (прийомная) 

Тел.: 255-41-93 

Факс: 255-41-40 

e-mail: 

adamovich@rada.gov.ua   

URL: http://www.rada.gov.ua/ 

 

Министерство аграрной 
политики и продовольствия 
Украины 

Адрес 
01001, г.Киев, ул. 

Крещатик, 24 

Тел. (044) 279-84-74 

e-

mail 
ankudinova@minapk.gov.ua 

URL http://www.minagro.gov.ua 

 

Министерство внутренних дел Украины 
Адрес 01024, г.Киев, ул. Академика 

Богомольца, 10 

Тел. (044) 256-03-33 

Факс (044) 256-16-33 

e-mail mvsinfo@mvsinfo.gov.ua  

URL http://mvs.gov.ua  

 

Министерство доходов и сборов 
Украины 
Адреса 

04655, г. Киев-53, Львовская пл., 8 

Тел. 

(044) 272-51-59, 272-63-34 

Факс 

(044) 272-08-41 

e-mail 

kabmin_doc@sta.gov.ua, 

gromada@sta.gov.ua 

Министерство экологии и природных 
ресурсов Украины 

Адрес 03035, г.Киев, ул. Урицкого, 35 

Тел. (044) 206-33-02 

e-

mail 

yar@menr.gov.ua, 

karnax@menr.gov.ua, 

polishuk@menr.gov.ua 

URL http://www.menr.gov.ua 
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URL 

http://www.sts.gov.ua 

 

Адресс 

04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 

11г 

Тел. 

(044)-247-27-19 

Факс 

e-mail 

dmsu@customs.gov.ua 

URL 

http://www.customs.gov.ua 

Министерство экономического 
развития и торговли Украины 
 

Адрес 01008, г.Киев, ул. 

М.Грушевского, 12/2 

Тел. (044) 253-93-94 

Факс (044) 226-31-81 

e-mail meconomy@me.gov.ua  

URL http://me.kmu.gov.ua  

 

Министерство энергетики и угольной 
промышленности Украины 
Адр

ес 

01601, г.Киев, ул. Крещатик, 30 

  телефон для обращения граждан: 

(044) 239-44-42 

канцелярия – тел.: (044) 206-38-

44, (044) 206-38-45 

тел./факс (044) 239-43-94, (044) 

239-44-30 

e-

mail 

kanc@mintop.energy.gov.ua 

URL http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/

uk/index 

 

Министерство иностранных дел 
Украины 
 

Адрес 01018, г.Киев, 

Михайловская площадь, 1 

Тел. (044) 238-17-77 

Факс (044) 272-22-12 

e-mail zsmfa@mfa.gov.ua  

URL http://www.mfa.gov.ua 

 

Министерство инфраструктуры 
Украины 
 

Адрес 01135, г.Киев-135, пр. Победы, 

14 

Тел. +38044 351-40-01 

Факс 

Справка 

+38044 486-72-06 

+38044 461-50-09 

e-mail portal@mtu.gov.ua 

press@mtu.gov.ua 

URL http://mtu.gov.ua 

 

Министерство молодежи и 
спорта Украины 
 

Адрес 01601, г. Киев, ул. 

Эспланадная, 42 

Тел. (044) 289-12-64 

Факс (044) 289-12-94 

e-

mail 

  

URL http://www.dsmsu.gov.ua 

 

Министерство обороны Украины 
 

Адрес 01021, г.Киев, ул. Грушевского 

30/1 

Тел. (044) 253-04-71 

e-mail priymalna_mou@mil.gov.ua 

URL http://www.mil.gov.ua 

 

Министерство образования и 
науки Украины 
 

Адрес 01135, г.Киев, 

пр.Победы,10 

Тел. (044) 486-24-42 

(044) 226-26-61 

Факс (044) 236-10-49 

e-mail ministry@mon.gov.ua  

URL http://www.mon.gov.ua 

 

Министерство здравоохранения 
Украины 
 

Адрес 01601, г.Киев, ул. Грушевского 7 

Тел. (044) 226-22-05 

Телефон «горячей линии»: (044) 

200-07-80 

Факс (044) 226-22-05 

e-mail moz@moz.gov.ua 

URL http://www.moz.gov.ua 
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Министерство регионального 
развития, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Украины 
 

Адре

с 

01601, г.Киев, ул. 

Большая Житомирская, 9 

Тел. +38 (044) 278-82-90? 284-

05-54 

Факс + 38 (044) 278-83-90 

e-

mail 

minregion@minregion.gov.u

a   

URL http://www.minregion.gov.

ua   
 

Министерство социальной политики 
Украины 
 

Адрес 01001, г.Киев, ул. Эспланадная, 

8/10 

Тел. (044) 289-54-48 

(044) 226-24-45 

Факс (044) 289-00-98 

e-mail info@mlsp.gov.ua  

URL http://www.mlsp.gov.ua 

 

Министерство финансов 
Украины 
 

Адрес 01008, г.Киев, ул. 

М.Грушевского, 12/2 

Тел. Канцелярия:  

(044) 206-57-47 

(044) 206-59-47 

(044) 206-59-48 

(044) 206-59-49 

Общественная приемная:  

(044) 201-56-30 

Факс (044) 425-90-26, 

e-

mail 

infomf@minfin.gov.ua 

URL http://minfin.kmu.gov.ua 

 

Министерство юстиции Украины 
 

Адрес 01001 г.Киев, ул. Городецкого, 13 

Тел. (044) 278-37-23 

Факс (044) 271-17-83 

e-mail themis@minjust.gov.ua  

URL http://www.minjust.gov.ua 

 

 

Източник: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/  

 

Торгово-промышленной палате 
Украины 

ул. Большая Житомирская 33, 

Киев, 01601, Украина 

 

Телефон:  +380 44 272-29-11 

 

Факс: +380 44 272-33-53 

 

E-mail: ucci@ucci.org.ua  

 

Украинский национальный комитет 
международной торговой палаты 
Адрес: ул. Рейтарская 19-Б, г. Киев, 01034, 

Украина  

Тел.: +38 (044) 234-42-73  

Факс: +38 (044) 270 68 29  

E-mail: office@iccua.org  

Служба Президента:  
+38 (044) 226-33-23,  

vi@iccua.org  

 

 

InvestUkraine is a designated 
department of the State Agency 
for Investment and National 
Projects of Ukraine 
 

11, V. Zhytomyrska St. 

03032, Kyiv, Ukraine 

Tel.: +380 44 270 63 12 

info@investukraine.com 

 

Асоциация на българите в Украйна 
http://www.abuodes.org.ua/ 

 

 

Конгрес на българите в Украйна 
http://kbg.org.ua/ 

Държавна агенция по туризма и 
курортите на Украйна 

01135, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги 14 
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Tел.: +380 (44) 3514601 

Факс.: +380 (44) 3514605 

tourism@mtu.gov.ua 

 

 

 

Дистрибуторски мрежи 

Сдружение "Дистрибутори на Украйна" е национално обединение на големи 

независими регионални дистрибуторски компании от всички региони на Украйна, 

които са лидери в Украйна по отношение на продажбата на потребителски стоки от 

всекидневна необходимост. 

Контактна  информация:  

65013 , Украйна, г. Одеса, ул. Балтская дорога,2 

www.adu.com.ua 

Тел. : +38 0482 375701 

E-mail : as.dis.ukr@adu.com.ua  

http://www.adu.com.ua 

 

Големи търговски вериги 
 

На интернет страницата http://www.catalog.proretail.info/index.php?id=154 

може да бъде открит списък и контактна информация с най-големите и основни 

търговски вериги в Украйна. 

 

Полезни интернет ресурси 
 

Информация за Украйна - http://www.sbuds.org 

http://index.minfin.com.ua/ - данни за икономически и финансови показатели на 

Украйна 

Пазарни обзори и информация: 

http://marketing.rbc.ua/  

http://www.marketing-ua.com/ 

http://yell.kiev.ua/  

Безмитни зони 

Свободни икономически зони 

Украинското законодателство борави с концепция за „специални (свободни) 

икономически зони („Икономическите зони”).  Икономическата зона представлява 

част от територията на Украйна със специален режим на стопанска дейност и 

прилагане на украинското законодателство.  По-конкретно, икономическата зона 

може да осигури специални митнически, валутни, финансови, данъчни или други 

условия за развиване на дейност от страна на местни и чуждестранни лица на нейната 

територия.  Режимът за всяка конкретна икономическа зона се определя от отделен 

закон, който се приема от парламента. 

Понастоящем на територията на Украйна има 10 икономически зони и 9 

територии с приоритетно развитие (специален вид икономически зони). 
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Специални данъчни режими за високотехнологични паркове 

Законите за корпоративния данък върху печалбата и за ДДС, прилагани в 

Украйна, предоставят благоприятни данъчни условия за дейността на 

високотехнологични паркове.   

Дейностите на техно-парковете са ориентирани към провеждане на научни 

изследвания, проучвания, тестове, техническо и конструктивно проектиране, 

производство на иновативни продукти и т.н.  Изграждането на определен техно-парк 

трябва да бъде одобрено от съответните държавни власти.  

Ако дадена фирма или смесено дружество е получило статут на 

високотехнологичен парк, то може да се възползва от следните допълнителни данъчни 

облаги: 

ДДС  

Технологичните паркове могат да издават запис на заповед за ДДС с падеж от 

720 или 180 дни при внос на оборудване и др. с цел да се отложи плащането на ДДС 

при внос, дължим по митническата декларация. 

Корпоративен данък върху печалбата 

За разлика от данъчно задължените лица, на техно-парковете се разрешава да 

завишат годишния размер на амортизационната норма за някои групи.  

Данъците дължими от високотехнологични паркове не се превеждат към 

държавния бюджет, а се внасят в специалната банкова сметка на такива паркове и 

специалната сметка на разпореждане на управителния съвет тези паркове като 

държавна субсидия за по-нататъшни операции на техно-парковете и развитие на 

сродни проекти. 

 

май 2017 г.        Изготвил: 

Антоний Переновски 

СТИВ–Киев 

 

 

  

 


