
 

Беларус 

I. Кратка обща информация 

Република Беларус 

Рэспубліка Беларусь (белор.) 

Республика Беларусь (рус.) 

Наименование на местния жител: беларусин 

 

География и население 

Площ 207 595 km² 

(на 85-то място) 

Води 2 830% 

Граници Русия, Полша, Украйна, 

Литва и Латвия 

Климат Умереноконтинентален 

Столица Минск 

53°55′ с. ш. 27°33′ и. д. 

Официален език беларуски и руски 

Население (пребр., 2009) 9 503 807 

Гъстота на нас. 45,8 д./km² 

(на 142-ро място) 

Управление 

президент Александър Лукашенко 



 2

министър-председател Михаил Мясникович 

Организации Съвет на Европа, ОНД, ООН, 

ОССЕ 

История 

Независимост от Съветския съюз 

обявена 27 юли 1990 г. 

призната 25 декември 1991 г. 

Икономика 

БВП (ППС, 2010 г.) 130 780 млрд. 

(на 59-то място) 

БВП на човек (ППС) 13 864 

БВП (ном., 2010 г.) 52 887 млрд. 

(на 69-то място) 

БВП на човек (ном.) 5 606 

ИЧР (2010 г.) 0,695 (висок) 

(61-во) 

Коеф. на Джини (2005 г.) 27,9 (нисък) 

Прод. на живота 69,0 

(117-то) 

Детска смъртност 9,4 

(54-то) 

Грамотност 99,7 

(4-то) 

Валута Беларуска рубла (BYR) 

Други данни 

Часова зона EET 

Лятно време EEST 

Код по ISO BLR 

Интернет домейн .by 

Телефонен код 375 

Официален сайт www.e-belarus.org 
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Република Беларус, наричана също и Белорусия (на беларуски: Беларусь, 
на руски: Беларусь

[1] или Белоруссия) е държава в Източна Европа, която няма излаз на 
море. Столицата ѐ е град Минск. Граничи с Русия на изток, Полша на запад, Украйна 
на юг, Литва на северозапад и Латвия на север.  

Преди това териториите ѐ са били или част от няколко държави, вкл. 
Руската империя, Великото литовско княжество и Жечпосполита. Беларус, заедно с 
Украйна, е една от най-тежко пострадалите от Втората световна война държави. Една 
трета от населението ѐ загива, а половината ѐ икономически ресурси са унищожени. 
Беларус обявява независимост от СССР през август 1991 и повежда самостоятелна 
политика.  

Три години по-късно Александър Лукашенко става неин президент и слага 
край на политиката насочена към независимост. Той управлява страната и до днес, 
поради което е наричан последния диктатор в Европа. Беларус спира пазарните 
реформи и следва пътя на т.нар. "пазарен социализъм", разновидност на съветския 
икономически модел. Държавата упражнява силен контрол над икономиката, води 
политика на противопоставяне на НАТО и на икономическото сътрудничество с ЕС, а 
вътре в страната политическите свободи са ограничени. Беларус е силно обвързана с 
Русия и двете имат обща отбранителна и митническа система. Близо 40% от 
територията на Беларус са заети от гъсти гори. Площта и` е 207 705 км², от които 204 
875 км² суша и 2 830 км² водна площ. 

По население (9,899 млн. към 01.01.2003г) заема пето място сред страните от 
ОНД след Русия, Украйна, Узбекистан и Казахстан. На територията на страната живеят 
представители на над сто народности. Основната част са беларуси (3/4 от общия брой), 
руснаци, поляци, украинци и др. 

Административно Беларус е разделен на 6 области и 1 град на 
републиканско подчинение (Минск). 

 

II. Държавно устройство 

Беларус е президентска република, управлявана от президент и двукамарен 
парламент, наречен Върховен съвет. Броят на членовете в него е 360. Местата, заемани 
на основата на всеобщо избирателно право са 310. Изискваната възраст за гласуване е 
18 години, както и тази за избиране. Президентът има изключително широки 
правомощия, и при избори може да се кандидатира за длъжността неограничен брой 
пъти. Александър Лукашенко заема поста от 1994 година насам. 

Триста и десет от общия брой членове на Върховния съвет на Беларус се 
избират с абсолютно мнозинство в едномандатни избирателни райони. Ако нито един 
от кандидатите не получи абсолютно мнозинство, се провежда втори тур. В него 
участват двамата кандидати, получили най-много гласове в първи тур. Петдесет места 
са запазени за представители на обществените организации, избрани от самите тях: 29 
места се полагат на ветераните от войната и представителите на работниците, а 21 от 
местата са за организациите на инвалидите, глухите и слепите. 
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III. Кратка географска информация 

Белорусия има площ от 207 600 квадратни километра с обща дължина на 
границите 3306 км. Граничи с 5 държави — Русия на изток (959 км граница), Украйна 
на юг (891 км), Полша на запад (605 км), Литва на северозапад (680 км) и Латвия на 
север (171 км). Страната няма излаз на море. Около 40% от територията ѐ е покрита от 
гори, и значителна част от нея е заета от блата и мочурища. Белорусия е предимно 
равнинна държава, най-високата ѐ точка е хълма Дзерджинская гора (Дзяржинская 

хара, 346 м).  

В южните си части, по поречието на река Припят се простира мочурливата 
низина Полесие. Низината е покрита със смесени гори, в които се срещат много ценни 
горски видове и диви животни (рис, лос, бобър, глиган, черен щъркел и др.). Полесието 
е най-голямата заблатена и некултивирана територия в Европа. Съществуват 
значителни залежи на нефт и газ. Извличат се най-вече гранит и варовик. Има голямо 
наличие на торф, който е от голямо значение за земеделието. Средното количество 
валежи за годината е от 550 до 700 мм, климатът е умерено-континентален (поради 
липсата на планини и равнинния характер на страната). Зимите са много студени,със 
средна температура от -6°C,а летата са прохладни и влажни със средна температура от 
18°C. Беларус има над 11 000 езера. 

VI. Икономика и основни макроикономически показатели 

Основният отрасъл в икономиката на Беларус е промишлеността - 
машиностроене, химическа, хранително-вкусова и други индустрии. Около 15% от 
населението е заето в селското стопанство, чиито основни производства са 
отглеждането на картофи и скотовъдството. В исторически план силно развити са били 
дървопреработването и текстилната промишленост. 

За разлика от другите източноевропейски страни, в Беларус не са проведени 
икономически реформи, ориентирани към ускорено развитие на пазарната икономика, и 
стопанският живот е доминиран изцяло от правителството. След разпада на СССР 
Беларус се ориентира към системата на пазарния социализъм, като частната 
собственост е позволена, но държавата може да оказва голям контрол върху 
икономиката и управлява директно цените на стоките. Социалната и 
административната система са на практика непроменени от времето на СССР. Беларус 
не позволи продажбата на крупните национални компании и разработването на 
полезните изкопаеми от чужди фирми, като по този начин успя да запази стабилност и 
да се развива икономически, като е конкурентноспособна на останалите европейски 
държави. 

Благодарение на силната си обвързаност с Русия икономическата ситуация в 
страната може да се характеризира като стабилна. От бившите съветски републики, 
Беларус е на пето място по БВП на глава от населението ($12 000) след Балтийските 
държави и Русия. 
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЕЛАРУС ПРЕЗ 2012 г. 

 

През 2012 г. икономиката на Беларус отбеляза две крайно противоречиви 
тенденции. До средата на годината беше отбелязан ръст на макроикономическите 
показатели благодарение на успешния „разтворителен” бизнес – износ на преработени 
руски нефтопродукти под формата на разтворители и разредители, при което не бяха 
заплащани износни мита в бюджета на РФ. След намесата на Кремъл и спиране на 
нефтения износ, започна етап на икономическа рецесия, който продължава и до днес. 

През годината БВП отбеляза минимален ръст от 1,5% или в доларово 
изражение около 63 млрд. В сравнение с предишните две години (ръст съответно 7,7% 
и 5,5%) това е чувствително забавяне и се дължи преди всичко на отражението на 
световната икономическа криза. 

Промишленото производство достигна 621,9 трлн. рубли и представлява 
105,7% на годишна база. Беше отбелязан ръст в преработващата промишленост с 6,4%. 
Селското стопанство също показа устойчив ръст от 6,1%. Физическият обем на 
животинска продукция се увеличи с 6-7%, докато при растениевъдството има позиции 
със спад.  

Сериозно са намалели инвестициите до 86,2% от миналогодишните, като 
разходите за машини и оборудване възлизат на 80%. ПЧИ практически няма и това е 
един от сериозните проблеми на съвременната белоруска икономика. Липсата им е ясен 
знак, че на този етап инвестициите в страната са твърде несигурни поради 
неустойчивата среда и постоянно променящите се норми. Корупцията също 
продължава да е проблем, въпреки че това не се афишира официално. 

През 2013 г. бюджетът на Беларус е твърде рестриктивен и не позволява 
извършването на големи държавни разходи. Повечето програми са със спряно 
финансиране. 

В енергетиката правителството успя да постигне определени преимущества. 
С РФ беше договорена крайно изгодна за Беларус цена на газа от около 160 долара за 
1000 куб.м., което даде на икономиката известни конкурентни преимущества. Въпреки 
това тя си остана твърде енерго- и ресурсо- емка и не успя да се възползва от това на 
този етап.  

Като основна причина за ръста на БВП се определя положителното салдо по 
външнотърговския оборот на стоки и услуги и последващата липса на дефицит по 
текущата сметка. Салдото беше на плюс 2,9 млрд. долара или 4,5% от БВП. 
Външнотърговският стокооборот по методика на платежния баланс възлиза на 100,5 
млрд. долара, като износът е 51,8 млрд. долара и се е увеличил с 11%, а вносът възлиза 
на 48,8 млрд. - 102% от миналогодишния. Тази тенденция обаче няма да се запази през 
2013 г. 

В социален аспект Лукашенко успя да изпълни привидно предизборното си 
обещание и в края на 2012 г. средната заплата беше около 500 долара. Това обаче бе 
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постигнато изключително с административни методи и значително изпревари ръста на  
производителността  на труда, което е предпоставка за опасения от сътресения в близка 
перспектива. 

Спад има при физическия обем на транспортния превоз в млн. т - индекс 
98,0% и 97,1% в превоза преизчислен като млрд.т.км. Изключително нараства 
стокооборотът на дребно с +19,3% 

Индексът на потребителските цени е 1,218, на цените в селското стопанство 
1,293, на транспорта 1,43. Цените в строителството се индексират с 1,432, а на услугите 
с 1,312. По данни за ноември 2012 г. обемът на преките чуждестранни инвестиции 
възлиза на 1,220 млрд. долара  или около 93% от миналогодишните. 

Консолидираният бюджет е изпълнен с излишък, възлизащ на 0,5% от БВП 
и приходите на консолидирания бюджет възлизат съгласно бюлетина на МФ на 157 
трлн. б.р. или 29,9% от БВП. Разходите възлизат на 29,4 % от БВП. Обемът на 
приходите в бюджета основно се формира от данъчни приходи - 138 трлн. или 87,4%. 
От тях най съществени са приходите: от  ДДС - 45,5 трлн. б.р. или 29,8%, данъци върху 
доходите и печалбата (ДПП) - 39,8 трлн. б.р. или с дял 25,2 % (спрямо 21,7% през 
2011); данъчни приходи от външноикономическа дейност – 25,5 трлн. б.р - (дял 16,1% 
спрямо 17,7% през 2011); от акцизи 11,2 трлн. б.р. (7,1%  при 6,5% през 2011). 
Приходите на консолидирания бюджет корелират с данните от статистиката за 
основните макроикономически показатели. Ръстът на данъка върху печалбата и върху 
ДОД отговарят на ръста на заплатите и новия начин на начисляване на данък печалба 
вкл. и при опростената схема на данъчно облагане. 

«ОЛП» (Ставка рефинансирования) се движи през годината от 43% до 30% 
през декември. Съответно лихвата по депозитите в б.р. е строго положителна от 54% до 
33% в момента. Лихвата по валутни депозити се установи трайно до 3%. Парите в 
обръщение нараснаха с 69%, паричният агрегат M1 – c 45%, като депозитите на 
гражданите нараснаха двойно, а широките пари с 45 %.  

Като основна причина за ръста на БВП се определя положителното салдо по 
външнотърговския оборот на стоки и услуги и последващата липса на дефицит по 
текущата сметка. За пръв път от 2005 г. салдото е на плюс 2,9 млрд.щ.д. или 4,5% от 
БВП. Външнотърговският стокооборот по методика на платежния баланс възлиза на 
100,5 млрд. долара, като износът възлиза на 51,8 млрд. долара и се е увеличил с 11%, а 
вносът възлиза на 48,8 млрд. - 102% от миналогодишния.  

Ако разгледаме външнотърговския оборот (стоки и услуги) на пръв поглед 
виждаме ръста на сделки с горива под една или друга форма, рязко прекъсващ след 
края на второто тримесечие. Устойчив спад на износа на автомобили и техника през 
цялата година и на износа калиеви соли на годишна база. Като цяло износът се 
увеличава през първото полугодие. Вносът е равномерен през годината. Радикално 
намалява вносът на автомобили – от 2 млрд. на 200 млн.щ.д. Условията на търговия са 
също благоприятни  - средно цените по вноса са намалели с 7,7%, а цените по износа са 
средно претеглени същите както през 2011 г. Обаче по основните групи формиращи 
износа има устойчив ръст на цените - млечни произведения, месо. 
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През втората половина външнотърговската ситуация се измени: спадна 
износът на горива. Спадът на търсенето в Русия и Европа намали износът на 
продукцията на промишлеността. При възстановяване на доходите на гражданите на 
Беларус започна да нараства вносът на потребителски стоки. През второто тримесечие 
наличният чист внос дръпна надолу БВП. Също така държавата се отказа от 
инвестиции (те възлизат вж. по горе на 80% от миналогодишните). Според оценки това 
е довело до спад на БВП с до 2-2,5% г.п. 

Собствена суровинна база страната има в областта на калиевите соли, 
селското стопанство и горите. Зависимостта обаче на селското стопанство от цените на 
горивата е съществена. Останалата промишленост, включително и хранително-
вкусовата, зависи от вноса на междинни стоки. Като изключим Русия, Беларус има 
положително салдо на търговията със стоки със всичките си съседи. Делът на работна 
заплата в добавената стойност е по-нисък, отколкото в съседните страни и ЕС, 
включително и поради субсидиите в жилищно-комуналното стопанство и тарифите на 
горива. Износът на крайните стоки може да е под ценовите нива на вноса на 
аналогичните стоки. Дори цените на вътрешния пазар може да са трайно по-високи.  

Засега на потребителския пазар хранителните стоки са над 85% белоруски. 
Със същественото намаление на вноса на автомобили (който бе печеливш за платежния 
баланс, но не се отчиташе от статистиката), ръстът на свободните доходи поражда  ръст 
на вноса на дрехи, препарати, средства за свръзка и компютри, битова техника.  

Структурата на търговията на Беларус е както следва: при износа 51,3% са 
стоки на обработващата промишленост и 37,4% на търговията, докато при вноса 44,6% 
е делът на обработващата промишленост, 28,6% на търговията и 12,8% на транспортни 
средства. 

Основни търговски партньори на Беларус през 2012 г. са били: Русия – 45% 
от общия стокообмен, Холандия – 7,4%, Украйна – 7,2%, Германия – 5,1%, Латвия – 
3,8%, Китай – 3,2%, Полша – 2,9%, Бразилия – 2%, Италия – 1,7% и Венецуела – 1,6%. 

Със страните-членки от Митническия съюз (Русия и Казахстан) е 
реализиран стокообмен от 39,4 млрд. долара, в т.ч. износ 14,3 млрд. долара и внос 25,1 
млрд. долара. 

РФ остава и през 2012 г. основен външнотърговски партньор – стокообмен 
38,6 млрд. долара, от които износ 13,7 млрд. долара и внос 24,9 млрд. долара, при 
отрицателно салдо за Беларус от 11,2 млрд. долара. 

Социална сфера 

Заетостта през януари-ноември 2012 г. на населението в икономиката е била 
4,645 млн. души, което е с 0,4% по-ниско от аналогичния период на 2011 г. 

Безработицата в края на 2012 г. е била в размер на 28,2 хиляди души (0,6% 
от икономически активното население), което е с 14,8% по-малко от края на 2011 г. 

Номиналната средна работна заплата към средата на 2013 г. е 
равностойността на 500 долара. 
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Демографската ситуация е свързана с намаляване на числеността на 
населението спрямо 2010 г. с 15 хиляди души – към края на 2011 г. общата численост 
на населението на Беларус е била в размер на 9,466 млн. души. 

 

ВАЖНО при осъществяване на външнотърговски сделки с Беларус 

 

На своето заседание на 23.03.2012 г. Съветът на министрите на външните 
работи на ЕС взе решение, с което санкциите против Беларус бяха разширени. Освен 
нови визови, бяха наложени и финансови и икономически ограничения срещу 
белоруски предприятия.  

Сред визовите ограничения бяха имената на двама белоруски олигарси – 
Юрий Чиж и Анатолий Тернавский – знакови фигури от икономическия и стопанския 
живот на страната „за поддръжка на режима”. Чиж беше определен като „бизнесмен, 
който оказва финансова поддръжка на режима на Лукашенко чрез своето предприятие 
„Трайпл”, активно в различни сфери на белоруската икономика”, а Тернавский – 
„бизнесмен, приближен към членовете на семейството на Лукашенко, спонсор на 
Президентския спортен клуб. 

Икономическите санкции, които включват замразяване на авоари и активи и 
забрана за търговия, са наложени спрямо 29 белоруски предприятия, както следва: 

- 18 компании, отношение към които има Юрий Чиж, със сфери на интереси 
в търговията с нефтопродукти, рентиерство, фармацевтика, туризъм, селско стопанство 
и производство на строителни материали – „Трайпл”, „Нефтехимтрейдинг”, Березовски 
комбинат за силикатни изделия, „Трайпл-Техно”, „Простормаркет”, „Ракайски бровар”, 
„Аскарготерминал”, „Трайплметаллтрейд”, „Вариант”, „Трайпл-декор”, 
„Кварцмелпром”, „Альтерсолюшнс”, „Акватрайпл”, ски комплекс „Логойск”, „Трайпл-
Агро”, футболен клуб „Динамо-Минск”, „Трайплфарм” и „Трайфл-Велес”. 

- 3 компании на бизнесмена Анатолий Тернавский от областта на търговия с 
нефтопродукти, недвижими имоти, ресторантьорство – „Юнивест-М” и нейните 
дъщерни предприятия „Юнис Ойл” и „Юнивестбудинвест”. 

- санкции бяха въведени и срещу 8 предприятия, контролирани от вече 
намиращия се в черния списък бизнесмен Владимир Пефтиев – „Деловая сеть”, 
„Системы инвестиции и инноваций”, „Сен-Ко”, „БТ Инвест”, завод за минерална вода 
„Аквадив”, "Белтех Холдинг", „Техносоюзприбор”, „Спецприборсервис”. Следва да се 
отбележи, че някои от компаниите, свързани с Пефтиев, имат наложени санкции още от 
лятото на 2011 г. – „Белтехекспорт” – производство и продажба на оръжие, „БТ-
телекомуникации” и „Спорт-пари”. Пефтиев е икономически съветник на президента, 
неофициално е наричан „банкерът на Лукашенко” и е най-големият белоруски олигарх 
със сфера на интереси оръжие, високи технологии, хазарт, недвижими имоти и 
логистика. 
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В създалата се ситуация ключов ресурс за Минск ще бъде икономическата 
поддръжка, която ще му бъде осигурена от Москва, и особено възможността да си 
осигурява приходи от преработени руски енергоресурси. В подкрепа на Минск се 
обявиха ОНД и постоянният представител на Русия в ЕС, който предупреди, че 
санкции против Беларус ще засегнат интересите на РФ. Все пак не може да се очаква, 
че страните от Единното икономическо пространство, както и трети страни, ще успеят 
да изместят Европа на 100% и да запълнят дупката в търговията. 

По отношение на икономическите санкции е трудно да се оцени към 
момента какъв пряк ефект те ще окажат върху белоруската икономика. Факт е, че за 
цялата 2011 г. стокообменът на Беларус със страните от ЕС е бил 25 млрд. долара, при 
положително за Беларус салдо от 7,5 млрд. долара. Износът за ЕС е бил 39% от общия 
износ на страната. Положението през 2012 г. е още по-добро за Беларус – само за 
януари тя е изнесла продукция за ЕС на стойност 1,74 млрд. долара, което е четири 
пъти повече спрямо януари 2011 г. Това е станало за сметка на преработен руски нефт и 
износът му на европейските пазари, основно в Германия. 

Икономически отношения между Република България и Република Беларус 

1. Стокообмен 

Понастоящем в търговско-икономическите отношения между Република България и 
Република Беларус няма открити въпроси, финансови претенции или други проблеми, 
които да бъдат решени на междуправителствено равнище. 

Стокообмен на Република България с Република Беларус 

в млн.щ.дол. 

Години Стокообмен Износ Внос Салдо 
2006 50.0 17.8 32.2 - 14.2 
2007 61.3 26.7 34.6 - 7.9 
2008 85.7 45.7 40.0 + 5.7 
2009 41.9 25.8 16.1 + 9.7 
2010 52.1 31.9 20.2 + 11.7 
2011 75.5 41.5 34.0 + 7.5 
2012 65.1 34.4 30.7 + 3.7 

През 2012 г. в сравнение с 2011 г. стокообменът е намалял с 13.8%, като износът е 
намалял с 17.2%, а вносът - с 10.0%. 

2. Водещи стоки по внос-износ  

Водещи стоки в износа за Беларус през 2012 г. 

Групи стоки 

Износ 

Отн. 

дял /%/ 
Трансмисионни валове и колена, лагерни кутии и лагерни черупки, 10.5 
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зъбни предавки и фрикционни колела 
Нефтени масла и масла от битуминозни материали 9.7 
Електрически акумулатори 8.0 
Части за машини и апарати 4.5 
Огледала от стъкло, дори в рамки 3.7 
Миялни машини за съдове 3.5 
Кари-високоповдигачи, други товарно-разтоварни кари 3.5 
Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули 3.1 
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове 2.9 
Дамски превръзки и хигиенни тампони 2.6 

Водещи стоки във вноса от Беларус през 2012 г. 

Групи стоки 

Внос 

Отн. дял  

/%/ 
Пневматични гуми от каучук 36.8 
Минерални или химични калиеви торове 14.0 
Трактори 9.5 
Автомобилни превозни средства за превоз на стоки 5.8 
Части и принадлежности за автомобилни превозни средства 5.2 
Нефтен газ и други газообразни въглеводороди 3.7 
Безшевни тръби и кухи профили от желязо или стомана 2.3 
Хартиени тапетии стенни облицовки 2.3 
Кабели от синтетични нишки 2.0 
Сол и чист натриев хлорид 1.5 

При структурен анализ за последните 5 години се забелязва, че структурата на вноса и 
износа е почти неизменна. Износът на Р. България се състои главно от: машини и 
апарати, части за машини, електрически акумулатори,  подемно-транспортни машини, 
нефтени масла и др. Тези стоки заемат около 40% от общия износ за Беларус. Във 
вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: пневматични гуми, трактори, 
резервни части и принадлежности за автомобили,  автомобилни превозни средства, сол 
и др. Те съставляват около 60% от общия внос в България. 

Незадоволителното състояния на българския износ за Беларус в общи линии се дължи 
на състоянието на белоруската икономика, ниското ниво на платежоспособно лично и 
производствено потребление, ограничените финансови възможности на вносителите и 
трудния достъп до чуждестранна валута, конкурентен внос от страните от ОНД и 
съседните страни. 

Активните търговско-икономически връзки между Р. Беларус и нашата страна се 
затрудняват от съществуващата сложна система на контрол и регулиране на 
стокообмена на Беларус, съдържаща лицензиране, квоти, особено сложна е 
регламентацията по отношение на износа на суровини, материали, горива и вноса на 
потребителски стоки. 

Инвестиции 
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Не е на необходимо равнище сътрудничеството между двете страни в областта на 
инвестициите въпреки, че икономическата програма на българското правителство 
предвижда създаването на най-благоприятни условия за работа на чуждестранните 
инвеститори. Преките чуждестранните инвестиции от Беларус в България за периода 
1996-2011 г. са на обща стойност 6,1 млн. евро. Разширяването на сътрудничеството в 
тази област следва да е в посока на членството на България в ЕС и благоприятните 
условия, които страната ни предоставя на чуждестранните инвеститори. 

Туризъм 

България все повече се налага като атрактивен туристически пазар за белоруските 
граждани. От 2005 г. туристическият обмен между двете страни се развива в посока на 
нарастване. През 2012 г. България са посетили 79637 туристи от Беларус, което е с 
100.3% помече, отколкото през 2011 г. Беларус заема 78-о място в класацията на 
чуждестранни туристи посетили страната ни. 

Основните причини за спада са визови (отсъствието на постигната договореност между 
Беларус и ЕС по отношение на визите) и транспортни. 

Договорно-правна база 

Българо-белоруските икономически отношения се регулират главно от следните 
Спогодби: 

- търговско-икономическо сътрудничество - 1996 г.; 

- насърчаване и защита на инвестициите - 1996 г.; 

- за избягване на двойното данъчно облагане - 1996 г.; 

- за сътрудничество в областта на туризма - 1996 г. 

 

V. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Посолство на Р България в Минск 

220030 Минск, Пл. Свобода 11 

Тел. +375 17 328 65 58 

Факс +375 17 328 65 59 

 

МИЕТ 

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия" 

ул. "Княз Александър І" 12 
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тел: +359 2 940 7674; факс: +359 2 988 4583 

 

Референт за Беларус 

Надежда Белелиева  

ул. "Княз Александър І" 12 

тел.: +359 2 940 7778; факс: +359 2 988 4583 

n.belelieva@mee.government.bg 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Минск 

 Кирил Вачев 

пл."Свободьi" 11, 22034 Минск 

 

тел.: +375 17 328 5709;  

факс: +375 17 328 5714 

e-mail: k.vachev@mee.government.bg 

 

Основни интернет портали: 

http://www.president.gov.by/press23538.html 

www.tut.by 

www.bulgaria.by 

 

 


