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БИЗНЕС КОМПАС 
 

За УКРАЙНА 
 

25.05.2021 г. 
 
 

 
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Територия: Площта на Украйна е 601 856 км², от които 559 726 км² суша и 

42 130 км² водна площ. 
Население: 41 830 600 души (към 01 април 2020 г.) 
Столица: гр. Киев е официално с население от 2 966 300 души (01 април 

2020 г.). Неофициално - между 4 и 5 млн. души. 
Регион: 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. 



Page 2 of 18 

 

Това е валидно и за окупираните от сепаратистите територии в Донецка и 

Луганска области. 
Национален празник: 24 август - Ден на независимостта 

Национална валута: украинска гривна (1 укр. грвн. = приблизително 33 

Евро към 30 април 2021 г.) 

Основни официални езици: украинският език е единственият официален.  

Руският език остава  широко използван, особено в столицата, Източна и 

Южна Украйна. 

Английският език става все по-разпространен.  

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
Демократична, полупрезидентска република с многопартийна избирателна 

система; действащата конституция е приета през юни 1996 г. 

Изпълнителна власт: в ръцете на Президента (избира се пряко от народа за 

срок от 5 г.) и Кабинета на министрите, формира се след парламентарни 

избори (избори за парламент на 5 г.), премиерът (министър-председател) и 

министрите се номинират от президента, парламентът одобрява или 

отхвърля предложените кандидатури.  

Президент: Володимир Олександрович Зеленски, на поста от 20 май 2019 г. 

Премиер–министър: Денис Анатолиович Шмигал (безпатриен), на поста от 

04 март 2020 г. 

 
Висш законодателен орган: Парламент (нар. Върховна рада), 

еднокамерен, състои се от 450 депутати, с 5 годишен мандат, избира се 

чрез пропорционална система по партийни списъци; в настоящия момент 

броят на депутатите е по-малък (422 бр., вакантни и незаети позиции, пряк 

в резултат от анексирането на АР Крим и продължаващия конфликт в 

Донецка и Луганска области); Върховната рада изготвя законите, 

ратифицира международните договори и одобрява бюджетите; 

председателят на парламента е вторият представител на държавата, след 

президента на Републиката и по ранг е преди министър-председателя.  

Председател на Върховната рада – Дмитро Олександрович Разумков – на 

поста от 29 август 2019 г.  

 
Правителство:  

• Първи вицепремиер и министър по въпросите на европейската и 

евроатлантическа интеграция – Олга Стефаниши (независима), на 

поста от 04 юни 2020 г. 
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• Вицепремиер-министър по въпросите на цифровата трансформация – 

Михаил Федоров („Слуга на народа“), на поста от 29 август 2019 г.  

• Вицепремиер-министър по въпросите реинтеграцията на временно 

окупираните територии – Алексей Резников (независим), на поста от 

04 март 2020 г.  

• Вицепремиер-министър в Кабинета на министрите – Олег Немчинов 

(независим), на поста от 04 март 2020 г.  

• Министър на вътрешните работи – Арсен Аваков („Народен фронт“), на 

поста от 22 февруари 2014 г.  

• Министър на външните работи – Дмитрий Кулеба (независим), на 

поста от 04 март 2020 г.  

• Министър на културата и информационната политика – Олександр 

Ткаченко (независим), на поста от 04 юни2020 г.  

• Министър на образованието и науката – Любомира Мандзий (и.д., 

независима), на поста от 25 март 2020 г. 

• Министър по въпросите на ветераните – Сергей Бессараб (независим), 

на поста от 04 март 2020 г.  

• Министър на инфраструктурата –Владислав Криклий („Слуга на 

народа“), на поста от 29 август 2019 г.  

• Министър на младежта и спорта – Вадим Гутцайт („Слуга на народа“), 

на поста от 04 март 2020 г.  

• Министър на икономиката, търговията и селското стопанство – Игор 

Петрашко (независим), на поста от 17 март 2020 г.  

• Министър на отбраната – Андрей Таран (независим), на поста от 04 

март 2020 г.  

• Министър на развитието на териториите и общините – Алексей 

Чернишов (независим), на поста от 04 март 2020 г.  

• Министър на здравеопазването – Максим Степанов (независим), на 

поста от 30 март 2020 г.  

• Министър на социалната политика – Марина Лазебная (независима), 

на поста от 04 март 2020 г.  

• Министър на енергетиката и защита на околната среда – Герман 

Галущенко (независим), на поста от 29 април 2021 г.  

• Министър на финансите – Сергей Марченко (независим), на поста от 

30 март 2020 г.  

• Министър на правосъдието – Денис Малюска („Слуга на народа“), на 

поста от 29 август 2019 г.; 
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Действащ парламент:  
Последни проведени избори: 21 юли 2019 г., следващи избори 2024 г. 

Управляваща партия: президентската партия „Слуга на народа“ – 245 

депутати; големият брой народни представители на „Слуга на народа“ 

позволи заемането на лидерските позиции и формирането на т.нар. понятие 

„мономнозинство“, поддръжка обикновено оказват: депутатска група „За 

бъдещето“ (24 депутати) и депутатска група „Доверие“ (20 депутати). 

Опозиционни партии:  
• „Опозиционна платформа – За живота“ (лидери Виктор Медведчук, 

Вадим Рабинович, Юрий Бойко) – 44 депутати.  

• „Европейска солидарност“ (лидер бившия президент Петро 

Порошенко) – 27 депутати.  

• „Отечество“ (лидер бившия премиер Юлия Тимошенко) – 24 депутати.  

• „Глас“ (лидер Кира Рудик) – 20 депутати.  

• Извънфракционни депутати– 28 депутати.   

 

ИКОНОМИКА 
Актуално икономическо развитие: 
Украйна е предимно индустриално-аграрна държава, с висок научно-

технически и индустриален капацитет и потенциал. Корупцията и делът на 

сивия сектор в икономиката обаче продължават да имат високи нива. След 

драстична икономическа рецесия в първите години от началото на кризата 

в страната от 2013/2014 г., през 2016 г. започна постепенен икономически 

ръст. Положителната тенденция бе нарушена през 2020 г. вследствие на 

пандемията от Covid-19 и общата влошена световна обстановка вследствие 
на това.  
От юни 2020 г. икономическата ситуация в страната започна да се 
подобрява на фона на предприетите стъпки за смекчаване на карантината и 
стимулиращите програми на правителството. По-конкретно, спадът в БВП 
през третото тримесечие беше овладян до 3,5%, а в 4-тото до 1% (по данни 
на Министерството на икономиката). За сравнение във 2-то тримесечие на 
2020 г. спадът е 11,4%.  
Като цяло ключово влияние за устойчивите икономически показатели на 
Украйна през 2020 г. имаше благоприятната световна конюнктура, която 
позволи дори увеличаване на международните валутни резерви до 28,5 
млрд. щ. д. Условията за водене на търговска дейност бяха благоприятни, 
доколкото цените на световните пазари в основния украински експорт – 
селскостопанска продукция, желязна руда и стомана се повишиха, а на 
внасяните енергоресурси, продължиха да бъдат в ниския диапазон.  
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За украинската икономика проблемите на международния туризъм, който 
пострада най-много през 2020 г. вследствие разпространението на Covid-
19, имаха и положителен ефект, доколкото украинските граждани 
обикновено харчат много повече финансови средства зад граница, 
отколкото страната получава под формата на приходи от чуждите туристи (в 
т.ч. и от България).  
 
Основни макроикономически показатели:  
По данни от Държавната служба за статистика през 2020 г. БВП на Украйна 
по номинална стойност възлиза на 4,194 трлн. укр. грн. (154,2 млрд. щ.д.). 
Реалният БПВ с отчитане на инфлацията е 3,818 трлн. укр. грн. (141,4 
млрд. щ.д.). Регистрира се разлика между номиналния и реалния БВП от 
9,0%.  
БВП на глава от населението е 100 432,5 грн. (3 720 щ.д.), което 
представлява ръст с 6,2% в сравнение с 2019 г. За нуждите на статистиката 
населението на Украйна е посочено като 41, 760 млн. души (предвид 
конфликта в Източна Украйна и вътрешната миграция стойностите са 
усреднени).  
Общият държавен и квазидържавен дълг на Украйна възлиза на 2,209 трлн. 
грн. (82,12 млрд. щ.д.), от които 48,45 млрд. щ.д. към външни кредитори и 
33,66 млрд. щ.д. към вътрешни. Запазва се тенденцията за плавно 
нарастване на общия държавен дълг от 39,69 млрд. щ.д. през 2009 г., 73,08 
през 2013 г., 76,30 през 2015 г. до настоящите му стойности.  
Инфлацията през 2020 г. достига 5%. През 2021 г. се регистрира още по-
сериозно засилване на инфлационните процеси с прогнози за около 7,7%. 
Според анализаторите нарастващата инфлация ще доведе до умерено 
увеличение на дисконтовия процент на НБУ: консенсусната прогноза на 
този показател в края на 2021 г. е 7,5% годишно.  
През 2020 г. страната е изнесла стоки и услуги за 1,638 трлн. укр. грн. 
(39% от БВП) и внесла за 1,682 (40,1% от БВП). Експортът на украински 
товари и услуги е бил за 59 млрд. щ.д. (спад с 5 млрд. щ.д. или 7,8% в 
сравнение с 2019 г.). Вносът е бил в размер на 59,2 млрд. щ.д. (спад с 
12,5%). Салдото на страната е отрицателно – 225 млн. щ.д., но 
същевременно е отчетено съкращение от 14 пъти, тъй като през 2019 г. 
салдото е било 3,6 млрд. щ.д.  
 
Природни ресурси: 
Украйна е изключително богата на полезни изкопаеми (притежава около 5 
% от световните запаси). Разполага с най-големите запаси на манганова и 
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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 обаче 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 (в значителна степен с изчерпан капацитет на находищата), желязна, 
манганова и руди на цветни метали.  
 
Условия за развитие на селското стопанство: 
Украйна разполага с особено плодородна почва, което я нарежда в челни 
позиции по производство и износ на земеделска, селскостопанска и 
хранително-вкусова продукция. Основни култури: пшеница, царевица, ръж, 
просо, картофи, захарно цвекло, лен, коноп, хмел, слънчоглед, плодове, 
зеленчуци, лозя и други – 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. Страната е световен лидер по производство на олио от 
слънчоглед. Дял в световното производство на олио над 50%, около 6,9 
млн. тона на сезон. В условията на COVID-19 Министерството на 
икономиката на Украйна обяви (на 19.04 т.г.)  подписването на меморандум 
с производителите на слънчогледово олио (Асоциацията „Укролияпром“). 
Съгласно него до 01.09.2021 г., когато приключва сезон 2020/2021 г., се 
установяват пределни стойности в износа на олио от Украйна до 5,38 млн. 
тона.  
 
Степен на развитие на отделните сектори:  
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, спътници и оборудване за изследвания в 
космоса, оборудване за електростанции, петролната, газовата и 
химическата промишлености, военно-техническо оборудване, машини и 
боеприпаси, химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост и 
т.н.  
Металургията заема водещо място в промишлеността на страната. В ОНД 
делът на Украйна в добива на желязна руда е около 50%, манган - 75% 
(пето място в света, 32% от световния добив, или около 50 млн. тона 
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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 около 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 в голямата си част оборудването е силно амортизирано и 
технологически остаряло, което налага необходимост от инвестиции.  
След влошаването на отношенията между Украйна и Русия в началото на 
2014 г., Киев предприе остър курс за европейска интеграция на страната. 
Това оказа негативно отражение на тежката промишленост в 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 съвсем релевантен ръст в износа за ЕС. През 2020 г. металургичният 
отрасъл в Украйна отбеляза може би най-тежката си година за последните 
15 г. Вследствие на обща световна неблагоприятна ситуация в сектора 
(засилена конкуренция и то от по-съвременни предприятия, общ спад на 
търсенето както в Европа, така и вътре в страната), спад на 
международните цени (12-15% спад) и в комбинация на укрепената 
национална парична единица – оказаха силно негативен ефект върху 
сектора (особено отчитайки, че около 85% от производството е 
предназначено за износ).  
Енергийният сектор на Украйна е от съществено значение за икономическия 
растеж на страната и развитието на индустрията. Около 50% от 
произвежданата в страната електроенергия се пада на 4-те функциониращи 
атомни централи. През последните години се наблюдава особено развитие 
на ВЕИ отрасъла. Украйна се нарежда на водещо място в Европа по 
капацитет на Подземните газови хранилища (ПГХ) - около 30 млрд. куб.м. 
общ капацитет за съхранение. Нивото на запасите в подземните 
газохранилища (ПГХ) към началото на м. ноември 2019 г. надвишаваше 20 
млрд. куб. м., което се явяваше рекордно ниво за последните 5 г. в 
началото на зимния сезон (за същия период на 2018 г. количествата бяха 
около 17 млрд. куб.м.). Вследствие на меката зима 2019/2020 г., съответно 
зимния отоплителен сезон завърши също с рекордни количества запаси.  
Украйна играе много важна роля също така за транзита на природен газ от 
Русия към Европа, като има добре развита газопроводна мрежа, но силно 
амортизирана и нуждаеща се от значителни инвестиции. Украинската 
Държавна компания „Оператор на газопреносната система“ има 
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подписаното споразумение с руския „Газпром“ до 2025 г. и гарантирани 
приходи от 7 млрд. щ.д. Изградена в Украйна газопреносна мрежа, 
обхващаща приблизително 36 500 км, а петролопроводите са около 4500 
км. От началото на 2016 г. Украйна отказа технически да закупува 
природен газ от Русия. Внасяният в Украйна природен газ е изцяло от 
Европа (на реверсивен принцип), като основният внос е от Словакия, 
Унгария, Полша и др. Украйна разполага и със собствени залежи на 
природен газ, като годишният добив възлиза на около 20 млрд. куб. м. 
 
ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЦАЗИИ И ИРЕГИОНАЛНИ 
ИНИЦИАТИВИ 
Към 1 юли 2020 г. Украйна членува в 81 международни организации, по-
известните от които: Организацията на обединените нации (от 1945 г., една 
от страните- основатели); Европейската икономическа комисия на ООН (от 
1947 г.); Общността на независимите държави (членува от 1991 г., но не е 
ратифицирала Устава й, което на практика я прави недействителен член); 
Европейската банка за възстановяване и развитие (от 1992 г.); 
Международния валутен фонд (от 1992 г.); Световната митническа 
организация (от 1992 г.); Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (от 1995 г.); Съвета на Европа (от 1995 г.); Евразийската 
икономическа общност (от 2002 г., статут на наблюдател); Европейската 
енергийна общност (от 2006 г,. статут на наблюдател); и други.  
В регионалните инициативи Украйна е член на: Организацията за 
Черноморско икономическо сътрудничество (от 1999 г.); Черноморската 
банка за търговия и развитие (от 1998 г.); Черноморската военно-морска 
група за взаимодействие (от 2001 г.); Дунавската комисия (избрана за 
председател за периода 2021 – 2023 г.); и други.  
Страната се явява кандидат за: Централноевропейското споразумение за 
свободна търговия (CEFTA); Организацията на Северноатлантическия 
договор (NATO); Европейския съюз (EU). С ЕС има подписано и влязло в 
сила (01.01.2016 г.) „Споразумение за задълбочена и всеобхватна зона за 
свободна търговия (СЗВЗСТ).  
 
ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ 
Общо: В украинската икономика чуждестранният бизнес към 31.12.2020 г. 
има инвестирани общо 48,9 млрд. щ.д. Преките чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ) през 2020 г. са с отрицателни стойности: спад от 868 млн. щ.д. 
(резултат от негативно влияние на кризата с коронавируса и общото 
въздействие на други негативни фактори). През 2019 г. стойностите на ПЧИ 
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бяха положителни: 5,86 млрд. щ.д. (4,7 млрд. страните от ЕС). Преди това 
също: 2016 г. – 3,8 млрд. щ.д.; 2017 г. – 3,7 млрд. щ.д.; 2018 г. – 4,5 млрд. 
щ.д. Най-голям спад на инвестиции през 2020 г. има в украинската 
промишленост. В същото време притокът на ПЧИ е насочен към финансите, 
застраховането, информационните технологии, професионалната, научната 
и техническа дейност.  
По държави: по данни на Националната банка на Украйна най-големи 
инвеститори в страната са: Кипър – около 15 млрд. щ.д.; Нидерландия – 
около 10 млрд. щ.д.; Великобритания – 2,95 млрд. щ.д.; Швейцария – 2,8 
млрд. щ.д.; Германия – 2,3 млрд. щ.д.; Австрия – 1,6 млрд. щ.д.; 
Люксембург – 1,2 млрд. щ.д.; Франция – 1,05 млрд. щ.д.; Руска федерация 
– 1,028 млрд. щ.д.; Полша – 837 млн. щ.д.; САЩ – 710 млн. щ.д.  
 
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 
Външнотърговската дейност на Украйна през 2020 г. се изразява във внос в 
размер на около 54 млрд.щ.д. (спад с над 10% в сравнение с 2019 г.) и 
износ в размер на около 49 млрд.щ.д. (спад с 1,7% в сравнение с 2019 г.).  
Открояват се следните основни моменти и тенденции, които представляват 
интерес: 
- Продължаващо нарастване на значението на Китай като външнотърговски 
партньор на Украйна. Отчита се прогресивен ръст през последните 7 г. на 
дела на стокообмена със страната от общия стокообмен на Украйна, 
достигайки около 15% през 2020 г.; - Делът на ЕС в общия стокообмен на 
Украйна запазва стабилни нива (около 41-42% от общия стокообмен), без 
почти никакви изменения през последните 5 г. (след съществен ръст в 
периода 2012 – 2016 г. -от общо близо 30% в началото на периода до малко 
над 40% в края му). Стокообменът на Украйна с ЕС може да се каже, че е в 
значителна степен достигнал оптималните си нива на този етап и при 
текущите параметри на СЗВЗСТ ЕС – Украйна. Възможно е през 2021 г. дори 
да бъде наблюдаван известен спад в стокообмена между Украйна и ЕС, 
отчитайки от една страна същественото нарастване значението на Китай 
като външнотърговски партньор на страната, но и вследствие на влезлите в 
сила 2 нови споразумения за свободна търговия (с Израел и ОК). ЕС пазарът 
остава възприеман традиционно от страна на украинския бизнес като 
високо-конкурентен и със завишени регулации, респективно – затруднен 
достъп в определена степен; 
- Делът на РФ в общия стокообмен на Украйна запазва тенденцията си на 
спад наблюдавана през последните близо 10 г. (около 7% за 2020 г.); 
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- Може да се прогнозира, че Украйна ще се насочи към засилване на 
географската диверсификация на износа си (т.е. към Азия, БИСА и др.). 
- При темповете от последните няколко години, може да се прогнозира, че 
външнотърговският стокообмен на Украйна ще достигне нивата си от 
2011/2012 г. едва около 2025/2026 г.    
 
По отношение на украинския износ могат да бъдат изведени следните 
основни моменти: 
- ЕС остава водеща дестинация за украинския износ (около 19 млрд.щ.д.). 
Цялостно обаче, делът на износа за ЕС от общия износ на страната спада от 
2018 г. насам. Украинският износ за ЕС остава достатъчно диверсифициран; 
- В номинално изражение, износът за Китай през изминалата година почти 
се е удвоил (достигайки около 8 млрд.щ.д.). Азиатската държава се оформя 
като основна дестинация за украинския износ на минерали (желязна руда), 
зеленчуци и производни, и основни метали и производни – и трите позиции 
отчитащи около двукратен ръст в сравнение с 2019 г. Следва да се 
отбележи, че износът на Украйна за Китай е най-малко диверсифициран  (в 
сравнение с останалите основни дестинации); 
- Украинският износ за РФ продължава да спада (около 2 млрд.щ.д. през 
2020 г.); 
- Отчита се съществен ръст на износа от Украйна на животински и 
растителни мазнини и масла  (21,6% ръст в сравнение с 2019 г.) и ръст от 
9,5% на износа на минерали и техни производни. По две от основните 
износни позиции (зеленчуци и производни продукти, и основни метали и 
производни продукти) е отчетен спад в износа съответно от -8% и -11,9%. 
През 2020 г. украинският износ остава доминиран (над 82%) от 
полуобработени продукти. 
 
По отношение на украинския внос могат да бъдат изведени следните 
основни моменти: 
- Вносът на Украйна остава традиционно по-диверсифициран от износа на 
страната;  
- Основна причина макар и ограничения спад на вноса в Украйна е 
съществен спад на вноса на горива (както в количествено изражение – 
поради отражението на COVID-19 върху индустрията и особено транспорта, 
така и в номинално – поради спада на международните цени на горивата); 
- Делът на ЕС по произход на вноса в Украйна продължава да бележи макар 
и умерен ръст (от малко над 40% от общия внос през 2019 г. до близо 45% 
през 2020 г.); 
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- Делът на Китай по произход на вноса в Украйна запазва нивата си от 2019 
г. (около 16% дял от общия внос в страната); 
- Делът на Русия по произход на вноса в Украйна продължава да спада 
(около 8% през 2020 г., в сравнение с близо 15% през 2018 г.). 
Украинският внос от Русия е най-малко диверсифициран. 
- През 2020 г. вносът на продукти на хранително-вкусовата промишленост 
(ХВП) нараства (15% ръст на вноса на животински продукти и 13% на 
готови за консумация хранителни продукти), а този на минерални продукти 
спада съществено (-34% в сравнение с 2019 г.). 
 
ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 
Търговия 
Украйна остава един от важните и перспективни външнотърговски 
партньори на Република България. Българската национална общност 
(диаспора) в Украйна наброява около 205 000 души (по украински 
данни), а по неофициални е над 300 000, което е сериозна предпоставка 
за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между 
двете страни. Същата е концентрирана основно в Южните и 
Югоизточните райони на страната. 
През 2020 г. на нея се пада около 1,4 % дял (почти без изменение, в 
сравнение с предходната година) от общия външнотърговски стокообмен 
на страната, 0,8 % дял от общия износ и 1,9 % дял от общия внос на 
България. 
 
Стокообмен на Република България с Украйна (млн. щ.д.) 

Година Износ Внос Стокообмен Салдо 

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 

2017 169,5 517,0 686,5 -347,5 

2018 218,4 566,6 785,7 -347,5 

2019 381,7 600,7 982,4 -219,0 

2020 261, 7 675,2 936,9  -413,5 
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Надвишаващият 1,2 млрд.щ.д. годишен стокообмен между България и 
Украйна в периода 2009-2013 г., бележи значителен спад, породен от 
усложнената обстановка в Украйна покрай Майдана, анексирането на АР 
Крим, военните действия в Донбас, Източна Украйна и др. Последвалата в 
следващите години тежка финансово-икономическа криза (около двукратно 
свиване на БВП на Украйна) оказва пряко негативно отражение на 
външнотърговското сътрудничество със страната. 
В периода 2016 – 2019 г. стокообменът между България и Украйна започва 
да нараства, като достига 982,4 млн. щ.д. Износът ни се увеличава почти 5 
пъти от 81,8 млн. щ.д. до 381,7 млн. щ.д. Вносът от Украйна също бележи 
ръст, но с по-плавни темпове от 455,2 мнл. щ.д. до 600,7 млн. щ.д. 
(увеличение с 25%). Традиционно за стокообмена ни с Украйна остава 
отрицателното салдо, което през 2019 г. обаче бележи значителен спад, 
вследствие на съществен ръст на българския износ.  
През доминираната от COVID-19 2020 г., стокообменът между двете страни 
съхрани приблизително същото си ниво, за сметка на значителен спад на 
българския износ за Украйна (над 31%) и в същото време – известен ръст 
на украинския износ за страната ни (над 12%).  
 
Водещи стоки в стокообмена с Украйна за 2020 г . 
Износ от България % Внос от Украйна % 

Минерални торове 14,7 Полупродукти от желязо или от 
нелегирани стомани   

31,2 

Медикаменти 12,5 Семена от слънчоглед 13,6 

Перилни и почистващи 
препарати 

4,6 Амоняк 10,6 

Електрически апарати за 
затопляне на вода, на 
помещения, на почвата и др. 
електронагревателни апарати 

3,5 Части за превозни средства, 
движещи се по железопътни или 
подобни линии 

4,9 

Шоколад и други хранителни 
продукти, съдържащи какао 

3 Слънчогледово, шафраново или 
памучно масло и техните 
фракции 

3,1 

 
През 2020 г. се отчита значителен спад на българския износ на нефтени 
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масла и масла от битуминозни материали (над 97%)1. Нараства българският 
износ на фармацевтични продукти, битова химия, различни електрически 
уреди и др. В номенклатурата на износа ни, стоковите групи с над 1% дял 
от общия износ на България за Украйна са повече от 30. Износът на 
България за Украйна запазва по-диверсифициран характер от украинския 
такъв за страната ни. 
Вносът от Украйна в България през 2020 г. включва изключителен ръст 
на семена от слънчоглед (над 1300% ръст). Ръст от над 50% е отчетен и 
при вноса в страната ни от Украйна на слънчогледово, шафраново или 
памучно масло и техните фракции. Докато първата стокова група от 
номенклатурата на украинския износ за България остава почти без 
изменение, вносът на пръти от желязо или от нелегирани стомани отчита 
спад от близо 60%. В номенклатурата на украинския износ за България, 
стоковите групи с над 1% дял от общия износ на Украйна за страната ни 
са 18. 
 
Инвестиции в България 
По данни на БНБ към края на 2020 г., общият размер на финансовите 
активи в България с произход Украйна надхвърлят 150 млн.евро. Най-
сериозен ръст се наблюдава от 2018 г. насам (през 2017 г. размерът им е 
под 50 млн. евро).  
Инвеститорският интерес към България от страна на украинските субекти 
остава насочен предимно в сферата на недвижимите имоти, регистрирането 
на търговски представителства и учредяването на фирми, с оглед на по-
добър достъп до пазара на ЕС. По данни на БТПП, към 2018 г. 
регистрираните в България фирми с украински капитал са над 300, а 
регистрираните търговски представителства са над 800.  
По ЗЗНИ до момента няма сертифицирани проекти с участието на украински 
инвеститори. 
 
Туризъм 
България е изключително атрактивен туристически пазар за украинските 
граждани. Страната ни остава популярна, основно като дестинация за 
летен морски туризъм. Наблюдава се растящ интерес и към зимния ни 
туризъм, СПА туризма и др. След като през 2019 г. 471 122 украински 
туристи (6-то място след Румъния, Гърция, Германия, Турция и Северна 

                                                           
1
 стокова група, формирала 25,3% от общия износ на България за Украйна през 2019 г. През 2020 г., делът й 

възлиза на едва 1%. 
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Македония) посетиха страната ни, през 2020 г., вследствие на Covid-19 
обстановката, е отчетен значителен спад от 71.3%.  
Туристопотокът от Украйна за България е сравнително устойчив и отчете 
по-ограничени негативни ефекти от други пазари, вследствие на  
използвания предимно сухопътен транспорт.  
България участва традиционно на двете основни Международни 
туристически изложения в Украйна (пролет и есен), без на практика да е 
пропускала издание от 26 г. насам.  
 
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. Сред подписаните споразумения в областта 
на икономиката са: 
- 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 избягване на двойното данъчно облагане и 
предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и 
имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г. 
 
ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 
Важни институции: 
 
Кабинет на министрите на Украйна  
https://www.kmu.gov.ua/en 
 
Министерство на икономическото развитие и търговията на Украйна 
(МІНІСТРУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ) 
вул. „Грушевського“, 12/2М. КИЇВ, 01008  
Е-mаil: meconomy@me.gov.ua 
 
Министерство на финансите на Украйна 
(МІНІСТРУ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ) 
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 
Е-mаil: infomf@minfin.gov.ua 
 +38 (044) 277-56-27) 
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Министерство на външните работи на Украйна 
01018, Kyiv, Mykhailivska sqr., 1 
Е-mаil: zsmfa@mfa.gov.ua 
 
Министерство на правосъдието на Украйна 
https://usr.minjust.gov.ua/content/home 
 
Държавна митническа служба 
https://customs.gov.ua/en/ 
Е-mаil: post@customs.gov.ua  
 
Държавна агенция за развитие на туризма 
https://www.tourism.gov.ua/ 
Е-mаil: dart@tourism.gov.ua 
 
Държавна служба на Украйна по безопасност на храните и защита 
на потребителите 
https://dpss.gov.ua/ 
Е-mаil: info@dpss.gov.ua   
 
Делегация на Европейския съюз в Украйна  
(ДЕЛЕГАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ) 
Ул. Володимирська 101  
Е-mаil:Delegation-ukraine@eeas.europa.eu 
+38 (044) 390-80-10 
 
Бизнес омбудсман 
(ОФІСУ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА) 
вул. Спаська, 30А, Київ 04070 
Е-mаil: info@boi.org.ua 
+38 044 237 74 01 
+38 044 237 74 25 
 
Водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и 
браншови организации: 
 
Украинска търговско-промишлена палата  
https://ucci.org.ua/ 
Е-mаil:ucci@ucci.org.ua 
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Европейска бизнес асоциация  
https://eba.com.ua/ 
Е-mаil:office@eba.com.ua 
 
IT Асоциация Украйна 
https://itukraine.org.ua/en/ 
Е-mаil: office@itukraine.org.ua 
+38 099 266 39 03 
 
Украинска бизнес и търговска асоциация 
(UKRAINIAN BUSINESS & TRADE ASSOCIATION) 
Е-mаil: o.kudliak@ubta.com.ua 
 
Конфедерация на строителите в Украйна  
http://kbu.org.ua/ 
Е-mаil: office@kbu.org.ua 
 
Асоциация на международните експедитори в Украйна   
https://ameu.org.ua/ru/ 
 
Правно-нормативни източници: 
- Парламент (Верховна рада) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 
 
- Държавен вестник 
http://ukurier.gov.ua/uk/ 
 
- Проверка на юридически и физически лица 
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search 
https://cabinet.tax.gov.ua/registers 
https://reyestr.court.gov.ua/ 
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1 
https://youcontrol.com.ua/ru/ 

 
- Списък на топ-50 адвокатски кантори в Украйна 
http://top50.com.ua/ru/2019/878 
 
- Статистически данни  
https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_e/zed.htm 
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-ЕС портал за външна търговия  
https://ec.europa.eu/trade/ 
 
КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 
 

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: 
Стефан Софрониев 
ул. "Госпитальная" № 1, 01023 
Киев, Украина 
тел.: +38 044 234 6973 
факс: +38 044 234 6973 
Еmail: 
s.sofroniev@mi.government.bg 
 

 
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: 
 
Николай Димитров 
гр. Одеса, ул. „Посмитного”, 9 
тел.: +38 048 746 65 54 
факс: +38 048 746 65 48 
Е-mail: 
n.dimitrov@mi.government.bg 
 

 
ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
Украинският пазар представлява интерес, както за ЕС, така и за Турция, 
Китай, РФ и ОНД, САЩ и др., от което следва, че конкуренцията е 
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съществена. България има изграден сравнително добър имидж сред 
украинските потребители, но се свързва приоритетно с не особено високо 
общо качество на продукцията си. Успешното навлизане на украинския 
пазар обикновено е съпроводено с проактивни действия, сред които участие 
в специализирани изложения, провеждане на маркетинг/рекламни и 
проучвателни кампании и др. Основен популярен и най-често успешен 
модел остава откриването на представителство в страната.  
В много редки случаи и при изключително специфичен и/или изгоден 
продукт – украинската страна би могла да бъде активната по стартирането 
на партньорство.  

 
Украйна остава в известна степен рисков външнотърговски партньор. 
Случаите на измами не са редки. Най-честата практика е фалшива фирма 
(нерядко може да е дори официално регистрирано юридическо лице), която 
предлага даден продукт (най-разпространени са случаите при търговия с 
пелети за огрев и дървен материал). Фирмата държи на 50% авансово 
плащане, като след получаването му прекратява комуникация, а в някои 
случаи – продължава с шантажиране, искайки допълнителни средства 
заради задържан транспорт със стоката в Молдова/Румъния. Не са рядкост 
измамите при износ към Украйна. Инвестирането в страната също следва да 
бъде добре преценявано.  
 
Като основни насоки с цел минимизиране на горепосочените потенциални 
рискове препоръчваме: 
- задълбочена проверка на потенциалния украински търговски партньор; 
- ползване на професионални юридически услуги; 
- избягване на директно авансово плащане, особено при нов партньор; 
- сътрудничество с МИ и СТИВ, БАЕЗ, ИАНПСП, БТПП и др. 

 
 
м. май 2021 г.     Изготвили: 

Николай Димитров 
СТИВ–ОДЕСА 
 
Стефан Софрониев 
СТИВ-КИЕВ 

 


