
ГРУЗИЯ 

БИЗНЕС КОМПАС 

 

Кратка обща информация 

 

Интерактивна карта на Грузия можете да се отвори на http://maps.google.bg/. 

Основни данни  

Наименование Грузия, Georgia (англ.),  

Сакартвело (на грузински)  

Столица Тбилиси  

Религия  Християнство  

Форма на управление Република 

Президент Гиорги Маргвелашвили 

Министър-председател Гиорги Квирикашвили 

Територия  69.700 km2 

Население (преброяване 2014 г.) 

Градско / селско 

3,73 млн. 

2,14 млн. / 1,59 млн. 

Официален език Грузински 

Език, ползван за контакти с институции от 

чуждестранни институции и лица 

Английски  



Широко разпространен език Руски 

Независимост От 26 Maй 1918 

Internet .ge 

Код за телефон за страната +995 

Часова разлика с България Зимно време +2 часа, лятно време +1 час 

Суровини   

Минерални  Въглища, манган, мед, цинк, барит,   

Аграрни  Плодове, вино, жито, зеленчуци  

Валута   

Означение  Лари  (GEL) 

Курс 1 EUR 2.6413 (към 02.04.2016) 

Курс 1 USD 2.3157 (към 02.04.2016) 

БВП 2015 г.  

БВП (ном.) 31691.6 млн. GEL, (13960 млн.USD) 

(при курс 1 USD=2,2702 GEL ) 

БВП на глава от населението 8497.5 GEL  (3743.1USD) 

Ниво на инфлация 4,9 % 

Реален растеж 2,8 % 

Преки инвестиции 2015 г. 1 351.1 млн.щ.дол. 

Брутен външен дълг 15 млд.щ.дол. 

Икономически растеж % 

2011 г. 7,0 

2012 г. 6,1 

2013 г. 3,2 

2014 г. 4,8 

2015 г. 2,8 

 

По сектори 2014 г. 

 

индустрия: 17,1 % 

търговия, ремонтни услуги: 17,4 % 



транспорт и комуникации: 10,5 % 

строителство: 7,3 % 

селско стопанство, риболов: 9,2 % 

публична администрация: 9,9 % 

други дейности: 28,6 % 

 

Брутно производство по дейности за 2014 

по текущи цени, без ДДС (млн.GEL) 

селско стопанство, риболов – 2 3131; мини 

и кариери – 204, индустриално 

производство – 2674, транспорт 1929; 

електро-, газ- и водоснабдяване: 713; 

обработка на стоки в домакинствата: 696; 

строителство на сгради и инженерни работи: 

1836; публична администрация 2479; 

търговия на едро и дребно: 4381; имоти, 

отдаване под наем и бизнес дейности: 1519; 

образование: 1257 и други.  

Външна търговия 2015 г.  

Стокооборот 9.93 млд. USD 

Увеличение + / намаление – в % - 13 % 

Внос 7.7 млд. USD,  - 10%  

Износ 2.2 млд. USD, - 23 % 

Търговски дефицит 5.7 млд. USD 

Разпределение по групи държави-внос ОНД – 25 %; ЕС – 28 %; други – 47% 

Разпределение по групи държави-износ ОНД – 51 %; ЕС – 22 %; други – 27 % 

Водещи страни по стокооборот Турция, Русия, Азербайджан, Китай, 

Украйна, Германия, Ирландия, България, 

САЩ, Армения 

Стоки внос 2015 г. медикаменти – 745 млн.щ.д. 9.6 %; Нефт и 

нефтени масла –8,5 %; превозни средства -

6%; нефтен и друг вид газ – 5,4 %; медни 

руди и концентрати – 2,7%; телефони – 

1,9%; пшеница – 1,5 %; цигари – 1,3%  

Водещи партньори по внос Турция, Русия, Китай, Азербайджан, 

Ирландия, Украйна, Германия, САЩ, ОАЕ, 

Румъния. 

Стоки износ 2015 г. медна руда и концентрати – 271 млн.щ.дол. 

- 12,3%; феросплави – 8,8 %; автомобили – 

8,2 %; други черупкови плодове – 8 %; 

медикаменти – 6,4 %; минерални или 

химически торове – 5 %; вина от прясно 



грозде – 4,3 %; сурови нефтени масла – 

3,8%; води, минерални и газирани – 3,7 %. 

Водещи партньори по износ Азербайджан - 10,9 %, България - 9,7 %, 

Турция – 8,4 %, Армения, Русия, Китай, 

САЩ, Узбекистан, Германия, Италия. 

Безработица  (официални данни, %)  

2011 г. 15,1 

2012 г. 15  

2013 г. 14,6 

2014 г. 12,4 

Средна заплата 

(номинална, лари/месец) 

 

2009 г. 564,4 

2010 г. 609,5 

2011 г. 636 

2012 г. 712,5 

2013 г. 773 

2014 г. 818 

Подоходен данък  

2014 г. 20 % 

Източници: Грузинска статистическа служба, Национална банка на Грузия,  

Министерство на финансите на Грузия   

 

Форма на управление – република 

На 01.10.2012 г. коалиция „Грузинска мечта”, водена от Бидзина Иванишвили спечели 

изборите срещу „Обединено национално движение” на президента Михаил Саакашвили. 

На 25 октомври 2012 г. двупартийният Парламент на Грузия одобри състава на новото 

грузинско правителство с министър-председател Бидзина Иванишвили. След оттеглянето 

му, за министър-председател бе избран министъра на вътрешните работи, Иракли 

Гарибашвили, а от декември 2015 г. – министър-председател е Гиорги Квирикашвили. 

 
Правителство 

� Г-н Гиорги Квирикашвили – министър-председател; 

� Г-н Димитри Кумсишвили – заместник министър-председател и министър на 

икономиката и устойчивото развитие; 

� Г-н Каха Каладзе - заместник министър-председател и министър на енергетиката; 



� Г-н Микхеил Джанелидзе – министър на външните работи; 

� Г-н Давид Сергиенко – министър на здравеопазването, труда и социалната 

политика; 

� Г-н Созар Субари – министър за вътрешно разселените лица от окупираните 

територии, настаняването и бежанците; 

� Г-жа Тамар Саникидзе – министър на образованието и науката; 

� Г-н Отар Данелия – министър на селското стопанство; 

� Г-н Нодар Джавакхишвили – министър на регионалното развитие и 

инфраструктурата; 

� Г-н Нодар Кхадури – министър на финансите; 

� Г-н Микхеил Гиоргадзе – министър на културата и съхранение на паметниците; 

� Г-н Тариел Кхечикашвили – министър на спорта и младежта; 

� Г-жа Тинатин Кхидашели - министър на отбраната; 

� Г-жа Теа Цулукиани – министър на правосъдието; 

� Г-н Гиорги Мгребишвили – министър на вътрешните работи; 

� Г-н Какха Какхишвили – министър по изтърпяване на наказанията; 

� Г-н Гигла Агулашвили – министър на околната среда и защита на националните 

ресурси; 

� Г-н Давид Бакрадзе – държавен министър по европейска и евроатлантическа 

интеграция; 

� Г-н Паата Закареишвили – държавен министър по въпроси на реинтеграцията; 

� Г-н Какха Саканделидзе – държавен министър по заетостта. 

Информация за правителството на английски език можете да откриете на 

http://www.government.gov.ge, където при представянето на министрите са налични и 

интернет сайтовете на съответните министерства. 

 
Кратка географска информация 

Грузия се намира в Кавказкия регион и се явява мост между Европа и Азия. Граничи с 

Черно море на запад, с Руската федерация на север, с Азербайджан на изток и с 

Армения и Турция на юг. 

 
Външна търговия на Грузия и търговски отношения с България 

през 2015 г. по предварителни данни на грузинската статистика 

Съгласно данните на грузинската статистика (в щатски долари), през 2015 г. общият 

търговски стокообмен на Грузия възлиза на 9,93 млд.щ.д. и отбелязва намаление от 13 

%, в сравнение с предходната година.  

Грузинския износ е 2,2 млрд.щ.д. (намаление от 23%), а вносът е 7,7 млрд.щ.д. 

(намаление от 10%). 

Търговският дефицит от 5,7 млд.щ.д. спада на 5,5 млрд.щ.д. и е 56 % от стокообмена. 

Най-висок е дефицитът с Турция – 1,1 млд.щ.д. 

През 2015 г. делът на водещите десет партньори от общия стокообмен е 64%. 

Водещи търговски партньори на Грузия са: Турция (стокообмен от 1517 млн.щ.д.), 

Русия (788 млн.щ.д.), Азербайджан (783 млн.щ.д.), Китай, Украйна, Германия, 

Ирландия, България, САЩ и Армения.  

България е на осмо място (девето място през 2014 г.) сред грузинските партньори със 

стокообмен от 382 млн.щ.дол., 1,6% по-висок от 2014 г. и с дял от 3,8% (3,3% през 



2014 г.) от общия стокообмен. Износ за Грузия 167,6 млн.щ.д. Внос от Грузия – 214,2 

млн.щ.д. Отрицателен баланс за България от 46,6 млн.щ.д.  

От страните от ЕС само Германия и Ирландия имат по-голям стокообмен – съответно 

507 млн.щ.дол. и 458 млн.щ.дол. 

Главни позиции при износа на Грузия заемат групите стоки: медна руда и концентрати 

– 271 млн.щ.дол. и 12,3% от цялостния износ; феросплави – 8,8 %; автомобили – 8,2 

% от цялостния износ; други черупкови плодове, пресни или сухи – 8 %; медикаменти 

– 6,4 %; минерални или химически торове – 5 %; вина от прясно грозде – 4,3 %; 

сурови нефтени масла – 3,8%; води, минерални и газирани – 3,7 %; денатуриран 

етилов алкохол и спиртни напитки – 2,9 %. 

Главни търговски партньори по експорта от Грузия са: Азербайджан - 10,9 % от 

цялостния износ, България - 9,7 %, Турция – 8,4 %, Армения, Русия, Китай, САЩ, 

Узбекистан, Германия и Италия. 

Главни позиции при вноса на Грузия заемат групите стоки: медикаменти – 745 

млн.щ.дол, 9,6 % от цялостния внос; нефт и нефтени масла – 8,5 %; автомобили – 6 

%; нефтени и други газове – 5,4 %; медна руда и концентрати – 2,7 %; телефони за 

безжични мрежи – 1,9 %; пшеница – 1,5 %; цигари – 1,3 %; други тръби и тръби от 

желязо – 0,9 %; структури от желязо – 0,8 %.  

Главни търговски партньори по вноса в Грузия са: Турция, Русия, Китай, Азербайджан, 

Ирландия, Украйна, Германия, САЩ, ОАЕ и Румъния. 

Разпределението на грузинския стокообмен по групи държави:  

- С Европейския Съюз - 3165 млн.щ.дол., 32 % от външната търговия на Грузия,  

увеличение с 6 % спрямо 2014 г., износът с 4 % по-висок, вносът – с 6 % по-висок;  

- Със страните от ОНД - 2808 млн.щ.дол., 28 % от външната търговия, намаление с 22 

% спрямо 2014 г., износът с намаление от 43 %, вносът с намаление от 7 %;  

- Със страните от останалия свят – 40 %.  

Според грузинската статистика вносът от България за Грузия се е намалил от 209,7 

млн.щ.дол. на 167,6 млн.щ.д. и България има дял от 2,2 % от целия грузински внос.  

Износът от Грузия за България е 214 млн.щ.дол. – 2-ро място сред търговските 

партньори (само за Азербайджан има по-висок износ) и заема дял от 9,7% от целия 

износ. Търговският дефицит с Грузия е 46,6 млн.щ.дол. 

Въпреки намаления стокообмен между Грузия и Русия, от 852 млн.щ.д. през 2014 г. на 

788,5 млн.щ.дол. през 2015 г., Русия измести Азербайджан и стана втория търговски 

партньор на Грузия. Стокообменът с Азербайджан падна с 33,7 % - от 1182 млн.щ.д. 

през 2014 г. на 783 млн.щ.д. през 2015 г. 

Грузия е имала през м.г. 137 търговски партньори, със 102 от които има отрицателен 

баланс и с 35 положителен. Най-голям е търговският дефицит с Турция – 1,1 

млд.щ.дол. Най-висок е положителния баланс с Узбекистан – 90 млн.щ.дол. 

 

Отражение на икономиката на Грузия от конфликта в Украйна и 

намалението на цените на нефта и нефтените продукти 

Конфликтът в Украйна и намалението на цените на нефта и нефтените продукти повлия 

значително през последните две години на икономиката на страните от ОНД и особено 



на Украйна, Русия, Азербайджан и Армения, които са основни търговски партньори на 

Грузия. 

Икономиката на страните от ОНД се влоши особено през втората половина на 2015 г., 

най-вече от рецесията в Русия и от резкия спад на цените на суровините и слабостта на 

регионалните валути. След повишената нестабилност на валутите в региона през 

последното тримесечие на 2015 г., в началото на 2016 г. те паднаха допълнително, 

като последица от сътресенията на световните финансови пазари и допълнителните 

резки спадове в цените на суровините, особено на цените на петрола и неблагородните 

метали. 

Рецесията в страните от ОНД се очаква да бъде продължителна. Миналата година 

страните от ОНД влязоха в рецесия за първи път от началото на световната финансова 

криза през 2009 г. с очаквано свиване от 2,6 %, основно в резултат от по-силното 

свиване на руската икономика, която намаля с 3,7 %.  Очаква се, икономиката на 

страните от ОНД да остане в рецесия тази година, а анализаторите предвиждат ръст на 

БВП на Русия едва през 2017 г. до 1,7%. 

Икономиката на Грузия се забави значително през 2015 г. Нарастването на БВП е 2,8 % 

и въпреки, че надвиши първоначалните прогнози от 2%, това е най-ниския прираст в 

сравнение с предишните години. Данните за 2016 г. показват, че икономиката 

продължава да е в забавен растеж. Износът отчете двуцифрен спад през януари и 

ларата бе на рекордно ниски нива през февруари. Грузия отбелязва за 2015 г. 

намаление от 13 % на търговския стокообмен с целия свят, в сравнение с предходната 

година. Грузинският износ, (който е почти четири пъти по-нисък от вноса,) има 

намаление от 23%, (с почти една четвърт), а вносът – намаление с 10 %. Още през 

2014 г. стокообменът на Грузия със страните от ОНД падна с 5% (а износът - с 10 %) 

сравнено с 2013 г., а през 2015 г. стокообменът със страните от ОНД – вече има 

намаление с 22 % спрямо 2014 г., а износът е с намаление от 43 %. 

Валутните преводи от грузинци, живеещи в чужбина, главно в Русия, които още през 

2014 г. паднаха до 1260 млн.щ.дол. (636 млн. от Русия) през 2015 г. са 903 млн.щ.дол. 

(453 млн.щ.дол. от Русия). 

В рамките на една година в периода 2014 – до лятото на 2015 г. грузинската лара се 

обезцени с около 30 %, което повлия на покупателната способност на населението. 

Нетният износ има отново отрицателен ръст, докато вътрешното търсене има макар и 

скромен положителен ефект. Заемите ще насърчават инвестициите и потреблението.  

Неблагоприятното отражение от външния сектор е частично компенсирано от по-

ниските цени на нефта на международните пазари, което представлява положителен 

фактор както за текущата сметка, така и за другите сектори на икономиката.  

 

Информация за търговските отношения на Грузия с България 

през 2015 г. според българската статистика 

Анализът на предварителните статистически данни от българската статистика за цялата 

2015 г., сравнени с тези за 2014 г. за износ, внос и търговско салдо в млн.щ.д. показва 

следното: 

Стокообменът между България и Грузия е намален с 18,4 % - от 537 млн.щ.д. на 438 

млн.щ.д. Българският износ възлиза на 178,7 млн.щ.д.(28 % намаление), а вносът на 

259,7 млн.щ.д. (10,1 % намаление) и 81 млн.щ.д. отрицателен баланс. 



Грузия е 9-тия търговски партньор на България между третите страни-партньори (без 

да се отчитат страните от ЕС), след Египет, Китай, Македония, Русия, САЩ, Сърбия, 

Турция и Украйна (страните са изредени по азбучен ред, а не по стокообмен).  

По износ - 10-и търговски партньор след Македония, Египет, Китай, ОАЕ, Русия, САЩ, 

Сингапур, Сърбия, Турция.  

По внос - 8-ми след Македония, Китай, Русия, САЩ, Сърбия, Турция и Украйна. 

 

От третите страни-партньори преди Грузия по търговски стокообмен са съседните 

балкански страни - Македония, Турция и Сърбия, за които е естествено да имат голям 

стокообмен с България, и Китай, Русия, САЩ, Украйна и Египет, с които по 

икономическа мощ, население и територия Грузия не може да се сравнява. 

Грузия, която е по-малка от България и като население – 3.7 млн. и като територия – 

70 х.кв.км,  е 23-ти търговски партньор на България в класацията на страните от целия 

свят. (Освен с посочените по-горе осем държави, България има по-висок стокообмен с 

14 страни от ЕС, отколкото с Грузия).  

Водеща стокова група в износа на България за Грузия е групата нефтени масла, с 

относителен дял в износа, движещ се между 80% и 60% през последните пет години с 

намаляваща тенденция. Тази група обхваща и автомобилни горива и намалението в 

стойностно изражение се дължи на значителното намаление на цените на нефта и 

нефтените продукти. През 2015 г. износът е на стойност 104 млн.щ.д., с дял от 58,3 % 

и е спаднал в стойностно изражение със 32,3 % спрямо 2014 г. Друга традиционна 

експортна стока от България към Грузия са медикаментите – 13 млн.щ.д., 7,3 % 

относителен дял, намаление с 26,4 % на годишна база. На трета позиция са артикули 

за колективни игри – 8,8 млн.щ.д., увеличение с 59 %; следват трактори – 3,6 

млн.щ.д.; автомобилни превозни средства – 3 млн.щ.д.; преси, гроздомелачки; 

пътнически автомобили; ремаркета и полуремаркета; пури, цигари; сметачни машини; 

електрически акумулатори; сладкарски стоки; живи животни; препарати за 

поддържане на косата; захарни изделия; карбонати; самоходни булдозери; 

хидравлични турбини и др.   

Водеща стокова група във вноса на Грузия за България са медните концентрати на 

стойност от 143 млн.щ.д., с дял от 55,2 % от вноса и увеличение от 0,3 % спрямо 2014 

г, следвани от сурови нефтени масла – 98,3 млн.щ.д., дял от 37,9 %, намаление от 13,1 

%. Първите две групи стоки са суровини за българската промишленост и заемат 93,1 % 

от целия внос. Медните концентрати се използват за производство на мед, както и за 

реекспорт, след допълнително обогатяване. Следват минерални и химични азотни 

торове – 14 млн.щ.д., дял – 5,4 % и отломки от мед  – 2,7 млн.щ.д., дял от 1 %. Тези 

четири групи стоки заемат 99,5 % от вноса от Грузия. 

По време на провеждането на Междуправителствената българо-грузинска комисия за 

търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество през м. февруари 2016 г. 

бе подписан меморандум за разбирателство между статистическите институции на 

двете държави и една от целите на сътрудничество е обсъждането на статистическите 

методики за уточняване на разликите в данните за взаимната търговия. 

Двустранни спогодби в областта на търговско-икономическото сътрудничество 

Отношенията между България и Грузия се развиват на базата на подписаните в 

периода след 1993 г. редица двустранни документи. Въпросите в областта на 

търговско-икономическо сътрудничество се регулират главно от: 



• Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество (София, 25 август 1994 г.), 

в сила от 7 май 1996 г.; 

• Договор за сътрудничество в областта на туризма (София, 15 декември 1997 г.), 

в сила от 8 септември 1998 г.; 

• Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 12 януари 

1995 г.), в сила от 6 август 1999 г. ; 

• Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото (Тбилиси, 28 ноември 1998 г.); 

• Спогодба за морско корабоплаване (София, 12 януари 1995 г); 

• Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (София, 

12 януари 1995 г.); 

• Споразумение между правителството на Република България и Правителството 

на Грузия за сътрудничество в областта на пощите, електронните комуникации и 

информационните технологии (Тбилиси, 20 февруари 2009 г.); 

• Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на селското 

стопанство (София, 07.12.2015 г.) 

• Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката (Тбилиси, 

03.02.2016 г.) 

В основата на двустранните търговско-икономически отношения е Спогодбата за 

търговско-икономическо сътрудничество, подписана на 25 август 1994 г. Във връзка с 

присъединяването на България към ЕС, Спогодбата бе изменена по взаимно съгласие, 

като отпаднаха точките, третиращи въпроси на търговската политика, които са в 

компетенциите на органите на ЕС. 

Забележка: На 27 юни 2014 беше подписано Споразумението за асоцииране между 

Грузия и ЕС, което включва и дълбока и всеобхватнa зонa за свободна търговия 

(DCFTA). Договорено бе предварително прилагане на споразумението, преди 

приключването на ратификационните процедури в националните парламенти на 28-те 

страни членки на ЕС, по-конкретно на търговската му част, която позволява безмитна 

търговия между Грузия и ЕС, считано от 1 септември 2014 г. 

Междуправителствена комисия 

На 30 юни 1999 г. в гр. Тбилиси е проведено първото заседание на 

Междуправителствената българско-грузинска комисия за икономическо и научно-

техническо сътрудничество (МПК). 

От края на 2009 г. съпредседател на българската част на МПК е министърът на 

транспорта информационните технологии и съобщенията. Съпредседател от грузинска 

страна е вицепремиерът и министър на икономиката и устойчивото развитие. 

Четвъртото заседание на МПК е проведено в периода 5-6 декември 2011 г. в гр. София.  

Петото заседание на МПК бе проведено на 2-3 февруари 2016 г. в гр. Тбилиси. На 

Комисията са разгледани състоянието и възможностите за разширяване на 

договорноправната база между България и Грузия, сътрудничеството в областта на 

икономиката, енергетика, туризма, производството на храни и напитки, производството 

на оборудване, вкл. машини за селскостопански продукти, обработката на храни, 

логистиката и инфраструктурата, малките и средни предприятия, съобщенията и др. 

 



Посещения  

На 14.01.2010 г. министърът на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Трайчо 

Трайков, участва в "Енергийна конференция Батуми".   

В периода 4-5 октомври 2010 г. работното посещение в София осъществи министър-

председателят на Грузия Ника Гилаури.  

В периода 19-21 септември 2011 г. министърът на икономиката, енергетиката и туризма 

Трайчо Трайков осъществи официално посещение в Батуми и Тбилиси, Грузия.  

В периода 1-2 април 2012 г. министър-председателят на Република България 

осъществи официално посещение в Грузия по покана на грузинския министър-

председател. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво 

Маринов взе участие в официалната правителствена делегация. 

В периода 18-20 март 2014 г. на официално посещение в Тбилиси бе министърът на 

околната среда и водите, г-жа Искра Михайлова.  

На 27 март 2014 г. заместник министър-председателят по икономическото развитие 

Даниела Бобева взе участие в международна конференция на тема „Икономическа 

интеграция с Европейски съюз: перспективи и възможности” в Тбилиси.  

На 15 октомври 2015 г. министърът на транспорта, информационните технологии и 

комуникациите Ивайло Московски взе участие  във Тбилиския форум „Пътят на коприната” 

(Tbilsi Silk Road Forum) в Тбилиси.  

На 2-3 февруари 2016 г. министърът на транспорта, информационните технологии и 

комуникациите Ивайло Московски, като ръководител на българската делегация, взе 

участие в  Петото заседание на Междуправителствената Българо-Грузинска комисия за 

търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество в гр. Тбилиси.  

Преки инвестиции от Грузия в България (в млн. евро) 

Инвестициите от Грузия в България за периода 2007 г. – 2014 г. са в размер на 14,4 

млн. евро, а за 2015 г. – 0.9 млн.евро.  (източник: БНБ) 

Туризъм 

През 2012 г. броят грузински граждани, посетили България се е увеличил с 62.3% 

спрямо предходната година и достигна 7978 души. Изпълнените чартърни полети през 

лятото на 2013 г. до българските черноморски курорти увеличиха броя на туристите до 

над 11 000 (с 39.5% повече спрямо предходната година), а страната се нарежда на 38-

мо място по чуждестранни туристи посетили България. През 2014 г. въпреки липсата на 

чартърни полети, реализираните посещения са 10 269, с 7.7% по-малко от 

предходната, но повече от 2012 г. През 2015 г. броя на грузинските граждани, 

посетили България е 10476, с 2% по-висок от 2014 г. 

 
Изложения в Грузия   

ExpoGeorgia е най-големия изложбен център в Грузия. Изграден е през 1959 г. 

Разполага с 11 изложбени зали, от които за изложения се използват зали 3, 4, 5, 6 и 

11. Останалите са отдадени под наем. За изложения обикновено се използва зала 11, 

която е най-голяма. За Caucasus Build и Agro+Food+Drink+Tech Expo Georgia, с голям 

брой участници и посетители, се ползват и зали 4, 5 и 6, както и открити площи. Тези 

три зали са малки и са свързани помежду си. Зала 3 се ползва главно за конференции. 



ExpoGeorgia не може да бъде сравняван по мащаби, по участници и по организация с 

Пловдивския панаир или с ИнтерЕкспоЦентър-София, но това е главният грузински 

изложбен център. Броят на страните-участници за посочените по-горе изложения, 

както и на WinExpoGeorgia и Caucasus Healthcare обикновено е между 10 и 20, за 

останалите – по-малък. Традиционно Турция, която е най-големия търговски партньор 

на Грузия, участва с най-много изложители. 

През последните 2-3 години бе направен опит да се увеличи броя на изложенията, като 

някои от новообявените се провеждаха паралелно с други по-големи, но за 2016 г. 

общият брой е 13, с 5 по-малко от 2015 г. 

По-подробна информация може да се открие на сайта: http://expogeorgia.ge/   

 

Календар на изложенията в изложбен център ExpoGeorgia, Тбилиси за 2016 г. 

� CAUCASUS MICE 2016 

14-16 април 2016 г., 5-то международно изложение за инициативи, бизнес 

пътувания и срещи; 

� CTF’ 16 – CAUCASUS TOURISM FAIR (www.tourismexpo.ge) 

14-16 април 2016 г., 18-то Международно туристическо изложение; 

� CAUCASUS BUILD 2016 (www.buildexpo.ge) 

18-21 май 2016 г., Международно изложение за строителство и интериор; 

� WINEXPO GEORGIA’ 16 (www.winexpo.ge) 

3-5 юни 2016 г., 9-ти Международен панаир за вино и спиртни напитки; 

� ELCOMM CAUCASUS 2016 (www.elcommexpo.ge) 

14-15 юли 2016 г., 3-то Международно изложение „Енергетика, електричество и 

телекомуникации“; 

� INFRASTRUCTURE EXHIBITION 2016 

28-30 септември 2016 г., Международно изложение за градска инфраструктура, 

публично пространство и мобилност, канализация, транспорт и логистика, 

градско строителство; 

� CAUCASUS BUILD – FALL EDITION (www.buildexpo.ge) 

28-30 септември 2016 г., Международно изложение за строителство; 

� AQUATHERM TBILISI 2016 (www.aquatherm.ge) 

28-30 септември 2016 г., 3-то Международно изложение за системи за 

отопление, водоснабдяване, ВиК, климатизация, вентилация и оборудване за 

басейни;  

� TBILISI BOOK DAYS 2016 (www.bookexpo.ge) 

17-20 ноември 2016 г., Изложение за книги; 

� AGRO FOOD DRINK TECH EXPO GEORGIA (www.agroexpo.ge) 

30 ноември - 2 декември 2016 г., 16-то Международно изложение за земеделски 

продукти, храни и напитки, оборудване за опаковане и обработка; 

� BEAUTY, FASHION, WEDDING, JEWELERRY EXPO (www.beautyexpo.ge) 

8-10 декември 2016 г., Изложение за козметика, мода и бижутерия; 

� CAUCASUS HEALTHCARE 2016 (www.healthcareexpo.ge) 

8-10 декември 2016 г, 16-ти Международен специализиран панаир за 

медицинска технология, лабораторно оборудване, стоматология и фармацевтика, 

оптика и болнично оборудване; 

 

За допълнителна информация:  

ExpoGeorgia Co., тел.: +995 32 2341100;  факс: +995 32 2351100; 

E-mail: expo@expogeorgia.ge; www.expogeorgia.ge  



Контактна информация 

 

Посолство на Република България в гр.Тбилиси, Грузия 

Адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria in Georgia,  

Krtsanisi area, 15 Vakhtang Gorgasali Ln, 0105 Tbilisi, Georgia 

Телефон: +99 532 291 01 94; +99 532 291 01 95  

Факс: +995 32 2910270 

Е-mail: Embassy.Tbilisi@mfa.bg 

Web: http://www.mfa.bg/embassies/georgia  

 

Дежурни телефони в извънработно време: 

+995 577 23 30 30 Факс: +99 532 291 02 70 

Работно време: от понеделник до петък, 10.00 – 18.00 ч. 

Приемно време на консулската служба: вторник и четвъртък, 09:30 - 11:45 ч. 

(препоръчително предварително записване) 

понеделник, сряда и петък, 09:30 - 11:45 ч. (само след предварително записване) 

 

Служба по търговско-икономическите въпроси (СТИВ), гр. Тбилиси 

Адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria in Georgia, 

Krtsanisi area, 15 Vakhtang Gorgasali Ln, 0105 Tbilisi, Georgia 

тел.: +995 322 911 189  

e-mail: k.balev@mi.government.bg 

 

 

 

СТИВ Тбилиси,  

10 април 2016 г. 


