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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНАТА 
 
ТЕРИТОРИЯ  2 млн. 724,9 хил. кв. км - на девето място в света по територия 

след Русия, Китай, САЩ, Аржентина, Бразилия, Канада, Индия 
и Австралия и на второ място сред страните в ОНД. 
 

НАСЕЛЕНИЕ  Населението на Казахстан към 01.06.2017 г. достигна 18 млн. 
души. Градското население съставлява около 57,4 процента, а 
селското - около 42,6. В Казахстан живеят представители на 131 
националности. Съставът на населението е предимно от казахи 
(около 71 %). На територията на страната живеят общности от 
руснаци (20 %), узбеки (3 %), уйгури (1,5 %), украинци 
(1,6 %), татари (1,2 %), немци и др., които са казахстански 
граждани. 
Сравнително големи групи казахи живеят в съседните страни, 
предимно Китай, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, 
Азербайджан и др.  
 

СТОЛИЦА  гр. Астана (от 10 декември 1997 г., в превод от казахски 
„Столица”). Население около 1 млн. души 
 

НАЦИОНАЛНА 
ВАЛУТА  

Тенге – съгласно официален курс на НБ на РК към 
07.06.2017 г. 1 евро =352.05 тенге) 
 

РЕЛИГИИ  Ислям (сунити) – около 70 %; 
Православие  - 26 %; 
Други – 4 %. 
В страната са регистрирани общо около 3 621 религиозни 
обединения (10.08.2016 г.), от които 2 517 изповядват ислям, а 
329 - православие. 
 

ЕЗИЦИ  Държавният език в Казахстан е казахският, отнасящ се към 
групата на тюркските езици. Руският език е използван като език 
за междунационално общуване. 
В съответствие с поръчение на държавния глава, в страната се 
планира замяна на кирилицата с латинска азбука на казахския 
език. 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ  09,00 – 18,00 ч. Банките работят от 9.30 до 17.30, от понеделник 
до петък. Обедна почивка: от 13.00 до 14.00. Събота и неделя 
са почивни дни. 
 

ЧАСОВИ ПОЯС  Два часови пояса, времето в Астана и Алмати изпреварва 
софийското с 3 часа през лятото и 4 часа през зимата. Не се 
въвежда лятно часово време. 
 

НАЦИОНАЛНИ И 
ДЪРЖАВНИ 
ПРАЗНИЦИ  

Нова година – 1 и 2 януари; 
Рождество – 7 януари (почивен ден); 
Международен ден на жената – 8 март; 
Науръз мейрамъ (Нова година) – 21-23 март; 
Празник на единството на народа на Казахстан – 1 май; 
Ден на защитника на отечеството – 7 май; 
Ден на победата – 9 май; 
Ден на столицата Астана – 6 юли; 
Ден на Конституцията – 30 август;  
Курбан Айт – първият ден от Курбан Айт, отбелязван по 
мюсюлманския календар, е почивен; 



4 

 

Ден на Първия Президент на Република Казахстан – 1 декември; 
Ден на независимостта (национален празник) – 16-17 декември; 
Религиозни празници – 

http://dinvko.gov.kz/rus/deyatelnost-
upraleniya/religioznye-prazdniki.html  

 
 

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ 
 

Република Казахстан е разположена в северната част на Централна Азия, на 
границата между Азия и Европа, при което по-голямата й част се намира на Азиатския 
континент. Общата дължина на държавната граница на страната е 12 187 км. На север 
тя граничи с Русия (6 467 км.), на юг с Узбекистан (2 300 км.), Туркменистан (380 км.) 
и Киргизстан (980 км.), на изток с Китай (1 460 км.). Общата дължина на морската 
граница на Казахстан е около 600 км. – страната граничи с Каспийско море, което е 
вътрешноконтинентално море и няма връзка със световния океан. 

По-голямата част от територията на Казахстан е ниска и равнинна. Повече от 
¼ от територията на страната заемат степи, ½ - пустини и полупустини, останалата ¼ 
- планини, вътрешни морета, езера и реки. 

В централния район на страната се намират нископланински масиви. В него 
преобладават жълтопясъчни степни зони. В юго-източно направление на този район е 
разположено езерото Балхаш с площ около 16,4 хил. кв. км. (водата в него е сладка 
в западната му част и солена – в източната). Северен Казахстан е разположен в 
Западно-Сибирската равнина. В южната си част включва нископланинските 
Кокшетауски възвишения. Западен Казахстан е разположен в Източноевропейската 
низина. На неговата територия се намират хълмовете Мугоджа́ры (300-400 м.), 
Прикаспийската низина, полуостров Мангышлак, падина Карагие (132 м. под морското 
равнище), платото Устюрт (пустиня и едноименно плато, разпростиращо се на 
територията на Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В източната част на страната 
са разположени южната част на Западно-Сибирската равнина, планината Тарбагатай 
и не големи части от планината Алтай, през които и преминава границата на Казахстан 
с Русия и Китай. Характерни са и полупустинните степни площи и възвишения. В тази 
част на страната има най-голяма концентрация на водни ресурси – протичащи реки 
(най-голямата е р. Иртиш) и езера. В южните части на Казахстан по протежение на 
цялата граница на страната с Киргизстан и Китай се разпростират северните части на 
планинския масив Тян Шан. Най-високата точка е връх Хан Тенгри с височина 6 995м., 
намиращ се на границата между Казахстан и Киргизстан и недалеч от Китай. През 
югоизточната част на Казахстан преминават Тян Шанските хребети Джунгарски Алатау 
и Заилийски Алатау (с преобладаващи височини 4000-4600 м.). В подножието на 
втория е разположена бившата столица на страната - гр. Алмати. В югозападната част, 
на границата между Казахстан и Узбекистан, е разположено Аралско море. Считано за 
4-то по-големина езеро в света, същото започва да пресъхва през 60-те години на 20-
и век - поради използване на водите на основните му източници реките Амударя и 
Сырдаря за напояване. През 1989 г. се разпада на 2 независими водоема - Северно 
(Малко) и Южно (Голямо) Аралско море – площта му от 68,9 хил. кв. км достига около 
8 хил. кв. км за период около 50 години. 

Една трета от територията на Казахстан е разположена в сеизмично опасна зона 
– това са южните части на страната, като на нея се намират повече от 400 населени 
пункта – големи и малки градове с над 6 млн. население. 

Южният и Северният региони, обхващащи около половината от територията на 
страната и се населяват от две трети от населението. Западният регион, заемащ над 
една четвърт от територията, е населен от едва една осма част от населението. По-
голямата част от градовете в страната са разположени сравнително по периферните 
райони, които се характеризират с наличието на планински и гористи масиви и крупни 
водоизточници. В съчетание с голямата територия на страната, това обуславя 
наличието на значителни разстояния между по-големите градове. 
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Присъщо за климата е неговата зоналност - рязко изразена засушливост и 
висока степен на континенталност; малко количество валежи, поради значителната 
отдалеченост от океаните. За повечето райони са характерени силните ветрове. 

Средната температура през януари варира от -19°С в северната и източна част 
на страната до -4°С в най-южната част на Казахстан. Средната температура през юли 
е в границите от +19°С  в северните до +28° - +30°С в южните части. Най-ниските 
температури през зимата достигат до - 45°С, а най-високите през лятото до +40°С. 

Територията на Казахстан е разположена в четири климатични зони - лесостеп, 
степ, полупустиня, пустиня. 

Към лесостепната зона се отнасят най-обезпечените с влага равнинни райони 
в северната и източната част на страната. Най-кратък сезон е пролетта - 1,5 месеца, 
лятото продължава 3 месеца. Зимата продължава от октомври до април. 

Степната зона заема обширна територия на север, както и част от източната, 
западната и централна част на страната. Характерни за нея са силните ветрове. В 
сравнение с лесостепната зона продължителността на зимния период е по-малка, а 
тази на летния – по-голяма. 

Полупустинята е зона на сухите степи, заемаща предимно централната част на 
Казахстан. Зимата е сурова и с неустойчиво време, лятото е горещо. 

Пустинната зона заема по-голямата част от равнините в Казахстан (западната, 
централната и южната части). Климатът се отличава с ниска влажност на въздуха, 
продължително горещо лято и студена зима. 

За някои части на страната са характерни стихийни хидрометеорологични 
явления, като снежни бури, със скорост на вятъра 15-20 метра в секунда и ниски 
температури: около -37° - -38°С. 
 
 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
 

Република Казахстан е унитарна държава, с президентска форма на 
управление. 

Президент - Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Ръководител на Администрацията на Президента - Джаксыбеков Адильбек 

Рыскельдинович. 
Министър-Председател – Сагинтаев Бакытжан Абдирович. 
Висш представителен орган, осъществяващ законодателни функции в 

държавата се явява двукамерният Парламент, който се състои от Сенат (Горна камара) 
и Мажилис (Долна камара). 

Сенатът се състои от 39 депутати, като 32 от тях се избират на редовни избори, 
по двама от всяка област и градовете с републиканско значение – Алмати и Астана. 
Останалите седем се назначават от президента на страната.  

Председател на Сената - Касым Жомарт Токаев. 
Мажилисът се състои от 107 депутати, в това число 98 избирани по 

пропорционална избирателна система и 9 от Асамблеята на народите на Казахстан.  
На последните извънредни парламентарни избори за Мажилис в страната 

(20.03.2016 г.), 7%-ната бариера за влизане в Парламента преодоляват про-
президентската Народно-демократична партия “Нур Отан” (82,20 % от гласовете на 
избирателите; 84 депутата), Демократическата партия на Казахстан „Ак Жол” 
(7,18 %; 7 депутата) и Комунистическата народна партия на Казахстан (7,14 %; 
7 депутата). 

Председател на Мажилиса - Нигматулин Нурлан Зайруллаевич. 
Изпълнителната власт в Република Казахстан се осъществява от 

Правителството. То се състои от министър-председател, заместник министри-
председатели и министри. В своята дейност е отговорно пред Президента и подотчетно 
на Парламента. 

Състав на правителството (към м. юни 2017 г.): 
- Сагинтаев Бакытжан Абдирович – министър-председател; 
- Мамин Аскар Узакпаевич – първи заместник министър-председател; 
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- Мырзахметов Аскар Исабекович – заместник министър-председател и 
министър на селското стопанство; 

- Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович  – министър на външните работи; 
- Жасузаков Сакен Адилханович  – министър на отбраната; 
- Атамкулов Бейбут Бакирович – министър на отбранителната и 

аерокосмическата промишленост; 
- Касымов Калмуханбет Нурмуханбетович  – министър на вътрешните работи; 
- Бекетаев Марат Бакытжанович  - министър на правосъдието; 
- Сагадиев Ерлан Кенжегалиевич – министър на образованието и науката; 
- Бахыт Турлыханович Султанов – министър на финансите; 
- Касымбек Женис Махмудулы  - министър по инвестициите и развитието; 
- Биртанов Елжан Амантаевич – министър на здравеопазването; 
- Тамара Босымбековна Дуйсенова – министър на труда и социалната защита 

на населението; 
- Арыстанбек Мухамедиулы – министър на културата и спорта; 
- Бозумбаев Канат Алдабергенович – министър на енергетиката; 
- Сулейменов Тимур Муратович – министър на националната икономика; 
- Абаев Даурен Аскербекович – министър на информациите и комуникациите; 
- Ермекбаев Нурлан Байузакович – министър по въпросите на религията и 

гражданското общество. 
Местни органи на властта - депутатите в местните съвети се избират с пряко 

гласуване от граждани, навършили 20 години. Същевременно акимите (управители) 
на области се назначават от президента и са отговорни пред него.  

В структурата на Акиматите (областните администрации и кметствата) влизат 
департаменти по предприемачество, инвестиции, селско стопанство, туризъм и др. 
 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Икономиката на Република Казахстан е пазарна планова икономика. 
Съгласно предприетата стратегия "Казахстан – 2050", страната се стреми да се 

нареди сред 30-те развити държави в света. Водещи отрасли са нефтеногозовия 
комплекс, добивната индустрия, въгледобивната и химическата промишленост, 
черната и цветна металургия, машиностроенето, леката и хранително-вкусовата 
промишленост, а също селското стопанство и строителството. 

Казахстан е богат природни ресурси. В неговите недрата са открити 99 
елемента от 105 на Менделеевата таблица. В страната са известни 493 находища, 
съдържащи 1225 вида минерални суровини. Тук са съсредоточени примерно 1/15 част 
от проучените световни запаси на полезни изкопаеми.  

Според резултатите от геоложко-икономическата оценка на съществуващите 
запаси на полезни изкопаеми, най-голяма икономическа значимост за страната имат 
въглищата, петрола, медта, желязото, оловото, цинка, хромитите, златото и мангана. 

По обем на запаси на полезни изкопаеми Казахстан заема първо място сред 
страните от ОНД по добив на хромови руди и олово, второ – по запаси на нефт 
(страната разполага със значителни запаси на нефт и газ, които са съсредоточени 
основно в западния регион), сребро, мед, манган, цинк, никел и фосфорни суровини 
и трето място по запаси от газ, въглища, злато и калай.  

В света, Казахстан заема 11-то място по запаси на нефт и 17-то място по запаси 
на газ. През 2016 г. добивът на нефт и газов кондензат е възлязъл на около 79 млн. 
тона. Добивът на газ беше рекорден за страната - 46,6 млрд. куб. м. на стойност около 
176 млрд. тенге. 34 % са добити в Атирауска област, а около 40 % - в Западно-
Казахстанска област. Повече от 21 млрд. куб. м. са експортирани, при което основен 
купувач е Русия. Основните предприятия в отрасъла са разположени в западните 
области и в Кизилординска област. Понастоящем в Казахстан работят 3 
нефтопреработвателни завода в Павлодар, Шимкент и Атирау. В тях протича процес 
на модернизация.  
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В Република Казахстан са съсредоточени също около 19% от проучените 
световни запаси на уран. Общите запаси в страната се оценяват на около 802 хил. 
тона. Страната е световен лидер по добив на суровината с 39 % дял от световния 
добив (изпреварва Канада и Австралия). През 2016 г. добивът е възлязъл на около 
24 000 тона. Цялото добито количество е предназначено за износ, при което основен 
купувач, с дял от над 50 %, е Китай. Уранова суровина се добива основно в Южен 
Казахстан и в Акмолинска област. Преработката се осъществява в Акмолинска 
(Степногорски комбинат) и Източно-Казахстанска области (Улбински металургически 
завод – на негова база предстои запускането на банка за нискообогатен уран с 
възможност за съхранение на до 90 тона ядрено гориво). 

На територията на страната са разположени също крупни находища на желязна 
руда (10 % от световните запаси), каменни въглища цветни метали - запасите от мед 
възлизат на около 40 млн. тона, на цинк - 34,7 млн. тона, олово - 14,8 млн. тона, 
златосъдържащи руди - 177 млн. тона и др. Запасите на мед, олово и цинк съставляват 
съответно 10 и 13 % от световните. 

Освен по запаси на уран, Казахстан заема първо място в света и по разработени 
запаси на цинк, волфрам и барит, второ - по запаси на хром (около 30 % от световните 
запаси) и фосфор, трето - по манганови руди (25 % от световните запаси), четвърто - 
по олово и молибден и др. 

В металургичния отрасъл са регистрирани повече от 286 крупни и средни 
предприятия. Най-голяма част във вноса за отрасъла имат тръби, метални 
конструкции, пръти от желязо или нелегирана стомана и др. 

Разположението на основните предприятия в химическа промишленост е 
свързано с източниците на суровини в Жамбилска, Актюбинска, Атирауска и Южно-
Казахстанска области – азотни, фосфорни, калийни и комплексни минирални торове. 
Специализирана и потребителска химия се произвеждат в Павлодарска, 
Карагандинска, Източно-Казахстанска области и в гр. Алмати. Сода каустик – в 
Павлодар, сярна киселина – в Акмолинска, Кизилординска и Жамбилска области. 
Изделия от гума – в Карагандинска област.  

Основни приоритети в машиностроенето са насочени към осигуряване на 
нефтено-газовия отрасъл, добивната и металургичната промишленост, железопътния 
транспорт и селското стопанство. 

В страната са регистрирани над 100 предприятия, произвеждащи 
фармацевтични продукти. Въпреки това размерът на вноса е значителен. Отрасълът е 
силно зависим от вноса на фармацевтични суровини.  

 
В началото на 2017 г. в Казахстан беше обявено началото на т.нар. "Трета 

вълна на модернизация - глобална конкурентоспособност". Във връзка с това ще се 
акцентира на модернизиране на съществуващите производства и изграждане на нови 
импортно-заместващи и високотехнологични такива, ще продължи развитието на 
традиционните добивни отрасли, на строителството и на селското стопанство. В 
процес на приемане е нов кодекс за ползване на земните недра, целта на което е 
увеличаване на инвестициите в проучването на нови находища на полезни изкопаеми. 

Страната провежда силна политика за защита на националните производители, 
което създава определени пречки за навлизане на вносни стоки от слабо-познати 
брандове в глобален мащаб. Развитието на казахстанското съдържание е сред 
основните приоритети на страната. Това означава провеждане на политика за 
прокарване на казахстанското съдържание в обществените поръчки, особено за тези 
организирани от системообразуващите предприятия в страната и отделните области, 
на стоки, на работи и на услуги и натоварване на мощностите на националните 
предприятия. С тази цел специално се създават Комисии по мониторинг, съвместно от 
регионална палата на предприемачите, акиматите (общинските власти) и национални 
компании.  

Определени са около 20 развити страни в качеството им на потенциални топ 
инвеститори, към които се провежда целенасочена държавна политика. Предвижда се 
активизиране на икономическата дипломация и развитие на експорта за несуровинния 
сектор. През м. март 2017 г. беше създадена национална компания „Казах Инвест“, 
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която ще влиза в преговори за привличане на ПЧИ с основни ТНК от името на 
Правителството, а също има основни функции за развитие на експортния потенциал 
на казахстанските производители. Чрез нея може да се осъществява съгласуване на 
евентуални участия на казахстански компании в изложения в България. 

Като цяло в рамките на Евразийския икономически съюз (ЕАИС) са налице по-
благоприятни условия за търговия. Взаимодействието в него се разглежда като по-
конкурентоспособно и на фирмено ниво. Въпреки това политиката по защита на 
националните производители засяга и производителите в страните-членки на ЕАИС. 

Сред основните направления за засилване на икономиката на страната са 
изключително активната политика по привличане на чуждестранни инвестиции за 
разкриване на импортно-заместващи и високотехнологични производства, 
увеличаване на добива на нефт от 79,5 на 81,0 млн. тона през 2017 г. (за сметка на 
увеличаването на добива в Кашаган), развитие на добивната промишленост, чрез 
проучване и разработване на нови находища, нарастване на транзитния и логистичен 
потенциал (чрез съгласуване и координиране на проектите на национално ниво, тези 
в ЕАИС и региона и китайската инициатива „Един пояс-Един път“), развитие на 
селското стопанство и увеличаване на експортния му потенциал и др. Понастоящем се 
разработва и ново бюджетно законодателство (в т.ч. нов Данъчен кодекс), целящо да 
увеличи събираемостта на данъците и да увеличи ефективността на бюджета като 
цяло. Планира се пакетът със съответните поправки да бъде внесен в Парламента през 
м. септември 2017 г. 

Значим приоритет е развитието на транспортно-логистичния потенциал на 
страната. Това е в пряка връзка с изграждането на транспортните коридори Западна 
Европа-Западен Китай и Север-Юг, в които Казахстан се стреми да заема съществено 
място. В това направление през 2017 г. продължават дейностите по реализация на 
пътните артерии Астана-Караганда, Център-Изток, Бейнеу-Актау, Капшагай-
Талдикорган, Астана-Петропавловск и Уралск-Каменка. По тях до края на годината 
следва да завършат дейности по изграждане и реконструкция на общо 602 км. пътища. 
Залага се през настоящата година да започнат още 15 нови проекта с обща дължина 
от 3,2 хил. км. За развитието на международните транспортни коридори през страната 
са инициирани проекти по изграждане и модернизиране на железопътния транспорт, 
в т.ч. по изграждане на нови ж.п. линии (като тази до пристанище Курик например) и 
др. 

В сферата на туризма приоритети са развитието на националния потенциал и 
изграждането на Щучинско-Боровската курортна зона до Астана, туристически 
комплекс на Капшагайското водохранилище в близост до Алмати, туристическите 
центрове „Бурабай”, „Жана иле” и „Кендерли”. 

През 2014 г. беше утвърдена Концепция за развитие на туристическия отрасъл 
в Казахстан до 2020 г. Планирано е обособяването на 5 клъстера – Астана, Алмати, 
Източен Казахстан, Южен Казахстан и Западен Казахстан. Астана и Алмати се 
предвижда да се позиционират като центрове за развитие на деловия туризъм, а 
Алмати и като център на зимния туризъм. В Източен Казахстан акцент ще бъде 
поставен върху развитието на екологичния туризъм, в Южен Казахстан – културния 
туризъм, в Западен Казахстан – културния туризъм и плажния отдих.  

Поради голямата територия на Република Казахстан съществува 
практика за осъществяване на бизнес взаимодействие и сътрудничество с 
други страни, освен на национално и на регионално ниво. Това означава 
организиране на бизнес мисии, форуми и посещения (в т.ч. официални 
срещи) по отделни региони, организиране и участие в регионални изложения 
и др. 

 
ПОТЕНЦИАЛ НА РЕГИОНИТЕ 

 
Република Казахстан е разделена на 14 области и има два града с 

републиканско значение - Астана и Алмати. 
Административните области на страната са Акмолинска, Актюбинска, 

Алматинска, Атиpауска, Източно-Казахстанска, Жамбилска, Западно-Казахстанска, 
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Каpагандинска, Костанайска, Кизилоpдинска, Мангистауска, Павлодаpска, Севеpо-
Казахстанска и Южно-Казахстанска. 

В Казахстан съществуват 160 района, 85 града (вкл. 40 града с републиканско 
и областно подчинение), 195 селища, 2150 аулни (селски) окръга. Всяка 
административно-териториална единица се оглавява от аким (кмет). 

С цел повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес, 
осигуряване на организационни и икономически условия за привличане на 
инвестиции и за създаване на нови производства на базата на нерентабилни 
предприятия и ефективно използване на обекти на държавната собственост, и др. 
Правителството на РК е създало социално-предприемачески корпорации към 
отделните региони - бизнес структури от холдингов тип.  

Понастоящем в Казахстан функционират 16 социално-предприемачески 
корпорации (СПК) - «Актөбе», «Атырау», «Байконыр», «Ертіс», «Есиль», «Жетісу», 
«Каспий», «Орал», «Павлодар», «Сарыарқа», «Солтүстік», «Тобол», «Тараз», 
«Шымкент», «Astana» и «Алматы». СПК осъществяват производствена и търговска 

дейност, а също дейност в сферата на добива на ресурси, при което реинвестират 

печалбата за реализиране на социални, икономически и културни цели на региона, в 

интерес на който са създадени. Дейността им се ръководи от Съвет на директорите, 

председателстван от Акима на съответната област или град. Акиматите са 
единствените акционери в СПК. 

С цел развитие на градовете, явяващи се основни икономически центрове, в 
страната се изграждат също индустриални зони, технопаркове и специални 
икономически зони. През 2017 г. в Казахстан се организират общо 10 бр. СИЗ, 
от които 6 са със завършена инфраструктура. 

1. СИЗ „Астана - новый город“, гр. Астана (автомобилостроене, лека, 
авиационна и химическа промишленост); 

Предвидените облекчения за инвеститорите в зоната са примерно – неплащане 
на митнически такси и ДДС при внос, данък върху имуществото се приема със ставка 
0, корпоративния данък се намалява с до 100 % и др. 

2. СИЗ „Морпорт Актау“ в Мангистауска област (лека, химическа и 
металургична промишленост); 

3. СИЗ „Парк информационных технологий“, гр. Алматы (приборостроене); 
4. СИЗ „Онтүстік“, в Южно-Казахстанска област (лека и текстилна 

промишленост); 
5. СИЗ „Национальный индустриальный нефтехимический технопарк“ в 

Атирауска област (нефтохимическа промишленост); 
6. СИЗ „Бурабай“ в Акмолинска област (туризъм); 
7. СИЗ „Павлодар“, в гр. Павлодар (химическа и нефтохимическа 

промишленост); 
8. СИЗ „Сарыарқа“, в Карагандинска област (металургия и машиностроение); 
9. СИЗ „Хоргос – Восточные ворота“, в Алматинска област (логистика); 
10. СИЗ „Химический парк Тараз", в гр. Тараз (химическа промишленост). 
 
Астана - столица на страната от около 20 години.  
Това е един от най-бързо развиващите се градове в евразийското пространство. 

Старите наименования на града са Целиноград и Акмолинск. Основното значение на 
Целиноград като населен пункт е било да осигурява разработването на земята 
(производството на зърно например). За тези години градът достига численост от 
около 300 хил. на 1 млн. към днешна дата. Преобладават казахите (около 75%), 
руснаците (10-15 %), и незначителни групи (с дялове от 1 % и по-малко) от татари, 
узбеки, украинци, германци и др. Очакванията на държавното ръководство на 
страната е числеността на града към 2050 г. да достигне 3 млн. души. Площта на 
столицата е повече от 710 кв. км. и се разширява. Интересен факт е ниската средна 
възраст в града - 30 години, което е обосновано от бързото му заселване с млади 
кадри.  

Градът формира около 10 % от БВП в страната и осигурява около 14 % от 
постъпленията в бюджета. Тук се привличат около 10 % от инвестициите в страната. 
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Най-развитите икономически отрасли са сферата на услугите (около 64 %), 
търговията (около 22 %), строителството (10 %) и промишлеността (4 %). 

Металургичния отрасъл е представен от ТОО "Таукен Алтын» (произвежда 5-6 
тона злато годишно). 

По закупки на стоки и услуги има 6 системообразуващи предприятия. Това са 
АО «Стройконструкция», ТОО «Экотон +», ТОО «Фирма «Алкон+», ТОО «Концерн 
«Цесна-Астык», ТОО «Казахстанский трубный завод» и ТОО «Стальцинк» - при 
доставката на стоки и услуги за тях, приоритет е казахстанското съдържание. 

През 2016 г. се реализираха проекти на ТОО «GLB» по строителство на 
домостроителен комбинат, с мощност от 200 000 кв. м годишно. Работеше се по 
изграждането на производство за сандвич-панели (с мощност 900 хил. кв.м. на 
година) и на метални конструкции (10 хил. тона годишно) - ТОО «Завод ограждающих 
конструкций», производство на газобетон (230 хил. м3 на година) - ТОО «Баракат 
Инвест», производство на сухи строителни смеси (35,0 хил. тона годишно) - ТОО 
«SelenaInsulations» и производство на пенополистирол (57,6 хил. м3 годишно) - ТОО 
«KazConstructionGroup». 

От 2011 г. в града е запуснато производство на високоскоростни железопътни 
вагони (завод "Тулпар Талго" с мощност от 150 вагона на година). За 
диверсифициране на машиностроителния отрасъл са пуснати в експлоатация също 
производства на светодиодна продукция (ТОО «LedSolution»), на средства за нощно 
виждане (ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг»), на вертолети (ТОО «Eurocopter 
Kazakhstan Engineering»), на фотоелектрически модули (ТОО «Астана SOLAR»), на 
текстилни изделия (ТОО «Астана Ютария LTD») и др. 

Търговията е един от динамично развиващите се отрасли в града. В него има 
регистрирани около 4,5 хил. единици, от които еднолични търговци – около 3 900 и 
предприятия - около 600. Търговските площи възизат на около 550 хил. кв.м., от които 
22% се заемат от ЕТ. В града има около 25 пазара (основно закрити поради сложните 
метеорологични условия в по-голямата част от годината) с обща площ около 400 хил. 
кв. м. 

В края на 2012 г., гр. Астана спечели домакинството на световното изложение 
„ЕХРО-2017” (10.06-10.09.2017 г.), в конкуренция при гласуването срещу 
белгийския град Лиеж. Темата на изложението е „Енергия на бъдещето”. Участие в 
него със свои изложбени площи вземат около 115 държави и 22 международни 
организации. Събитието е със особен приоритет за държавното ръководство на 
страната и има съществено значение за националната икономика. Определяно е като 
един от големите международни успехи на Казахстан. Темата на изложението е в 
пряка връзка с провежданата национална политика за изграждане на енергийни 
мощности в страната с алтернативни източници (вода, вятър, слънце и др.). 

Билетите за посещение на изложението варират между 4 и 8 хиляди тенге. В 
рамките му са планирани стотици мероприятия, които са насочени към увеличаване 
на неговата посещаемост и имидж. 

За изграждането на изложбения град беше заделен поземлен участък с площ 
от 124 хектара. Проектът беше утвърден от Международното бюро по изложенията и 
в средата на 2014 г. беше поставено началото на строителните дейности - изложбени 
площи, зали, хотели, спортни съоръжения, обекти на транспортната инфраструктура.  

В съответствие с плановете за развитие на града обектите на неговата 
територия следва да формират своеобразен център в тази част на града. При това там 
следва да бъдат разположени много банкови институции. 

Официален сайт на изложението - https://expo2017astana.com/. 
 
Град Алмати – крупен икономически, финансов, образователно-културен и 

логистичен център. Това е предишната столица на Република Казахстан. Наричана е 
все още „Южната столица“.  

Градът се характеризира със сравнително по-висока платежоспособност на 
населението, значителен транспортно-транзитен потенциал, наличие на относително 
широк пазар на стоки и услуги, особено с отчитане на Алматинската агломерация (в 
нея влизат общо 187 населени места от Карасайския, Талгарския, Илийския, 
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Енбекшиказахския и Жамбылския райони и гр.Капшагай). Числеността на населението 
на Алматинската агломерация към 01.01.2016 г. възлиза на около 2,7 млн. души, от 
които около 1,8 млн. души живеят в гр. Алмати. Очакванията са тя да нарастне с 1,1 
млн. души към 2030 г., от които 0.8 млн. – в града. 

В Алмати има крупни общности руснаци (над 20 %), уйгури (5-6 %), корейци 
(около 2 %), татари (1,4 %), узбеки, азербайджанци, дунгани, турци и др. 

Градът формира около 22-23% от БВП на страната, около 26 % от данъчните и 
неданъчни постъпления в бюджета. Той е основен център на малкия и среден бизнес. 
Осигурява работа на около 10 % от заетото население в страната.  

Алмати заема първо място в Казахстан по обем на търговски операции. Тук се 
извършват около 41% от търговските операции в страната. Обемът на търговията на 
едро съставлява около 47,5 % от републиканския обем. Това е свързано с 
регистрацията в града на по-голямата част и най-вече на крупните търговски 
компании в страната. Градът осигурява около 20 % от външнотърговския оборот на 
Казахстан. 

Разпределението на заетото население по вид икономическа дейност е 
съсредоточено в 4 основни отрасъла - търговия на едро и дребно (около 22,5%), 
промишленост (около 17,5%), строителство (около 8,3%), транспорт и логистика 
(около 6,3%).  

Делът на отделните отрасли в икономиката на града отново се оглавява от 
търговията на едро и дребно, която формира около 35 % от брутния му вътрешен 
продукт. Същата е следвана от сферата на други услуги с дял от около 28,7 %, 
промишленост – 4,6 %, строителство – 2,7 %, финансова и застрахователна дейност 
- 8,7%, транспорт и логистика - 5,5%, информация и съобщения - 6,4 % и др. 

Промишленият отрасъл е представен от регистрирани около 1 542 
предприятия, от които 7,1% са крупни и средни и произвеждат около 77,5% от общия 
обем промишлена продукция. В градът има производства на бои и лакове, 
полиетиленови тръби, опаковъчна продукция и др. В него са разположени много на 
брой крупни дистрибуторски и търговски компании, охранителни, банкови, 
образователни и обслужващи организации. 

Сред крупните търговски компании може да се причислят ТОО "APPLE CITY 
DISTRIBUTORS", ТОО "GREEN HOUSE BEST" (ГРИН ХАУЗ БЕСТ), ТОО "ПРИМА 
ДИСТРИБЬЮШН", ТОО "MAGNUM CASH&CARRY", ТОО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", ТОО 
"ARENA S" (АРЕНА S), ТОО "АЛМАСТОР", ТОО "САТ-СЕНТРАЛ АЗИЯ ТРЕЙДИНГ", ТОО 
"РАМСТОР КАЗАХСТАН" и др. 

Сред най-големите предприятия се нареждат АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС", АО 
"МЕХСТРОЙСЕРВИС", АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", АО "АЛМАТЫМЕТРОКУРЫЛЫС" 
(строителство на шахти), ТОО "КОРПОРАЦИЯ "MAG", ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"БАЗИС", ТОО "ALINA PRO" (строителни смеси и материали), АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
ПО РЕМОНТУ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВАГОНСЕРВИС", 
ТОО "KAZCOPPER" ("КАЗКУПЕР") (производство на мед), ТОО "KSP STEЕL" ("КЕЙЭСПИ 
СТИЛ") (производство на чугун, стомана и феросплави), ТОО 
"ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (производство на захар), АО 
"РАХАТ" (сладки), АО "ЫРЫСТЫ-АЭВРЗ" (ремонт на железопътен състав), АО 
"ЕВРАЗИАН ФУДС КОРПОРЭЙШН" (производство на маргарин и др.), ТОО 
"ХЛЕБОБАРАНОЧНЫЙ КОМБИНАТ "АКСАЙ", ТОО "КАСТИНГ" (леене на цветни метали) 
и др. 

Основните заводи в града са «Алматинский станкостроительный завод" и 
Алматински завод за тежко машиностроене (металообработващи машини), Алматински 
завод за мостови конструкции, ТОО "Асфальтобетон", "Монтажинжиниринг" 
оборудване за (нефтегазовия и енергетическия комплекс), завод "Алькор" (бивш 
"Гидромаш"; резервни части за нефтено и газово оборудване), завод 
"Казахстантрактор" (бивш Алматинский Завод Поршень) и "Агротех" (резервни части 
за автомобилна и селскостопанска техника), Алматински електромеханически завод, 
АВЗ (Алматинский Вентиляторный Завод), «Машиностроительный завод им. С. М. 
Кирова», Машиностроителен завод «Шибан», Завод Гидромаш-Орион и др. През 
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есента на 2016 г. компания "Алматылифт" пусна в експлоатация завод по 
производство на асансьори. 

Не малка част от големите заводи са със силно намалено производство. 
Поради тази причина като най-развитото производство в града се определя 
хранително-вкусовата промишленост. 

В околностите на Алмати е разположен един от крупните парници в Казахстан 
ТОО «BRB APK» (с площ 12 хектара). Функционира завод за производство на бира на 
"Ефес Казахстан". Производство на стъклени бутилки осъществява АО «Стекольная 
компания «САФ». 

Създава се Свободна икономическа зона (СИЗ) "Парк за иновационни 
технологии". Приоритетни в развитието му са традиционните отрасли като търговия, 
промишленост (машиностроене, строителна, фармацевтична, химическа и др.), 
продоволствения сектор, а също туризъм, транспорт и логистика и иновации. 

Програмата за развитие на града включва развитие и разширяване на 
градската инфраструктура, в т.ч. реконструкция на реки, канали и водни съоръжения, 
разширяване на улици, метро, изграждането на Големия алматински околовръстен път 
(проект "БАКАД"), който следва да е част от магистралата Западна Европа-Западен 
Китай; изграждане на завод за преработка на отпадъци, подобряване на екологичните 
показатели (преминаване към използване на газ за ТЕЦ, електроавтобуси, в т.ч. 
запускане на завод по тяхното сглобяване в града и др.); предвижда се закупуване 
на съвременна спасителна и пожарна техника и оборудване и др. Тежките заводи 
постепенно се изнасят извън границите на града. 

 
Алматинска област – област в Южен Казахстан 
Територия: 223,5 хил. км² (8,2% от територията на Казахстан; или 2 пъти по-голяма 

от България), население: към 01.03.2017 г. достигна 2 млн.души; 
От м. април 2001 г. областен център е гр. Талдикорган (бившата 

Талдикоргинска област влиза в състава на Алматинска област през 1997 г.). Областта 
граничи с Жамбилска област – на запад, с Карагандинска област – на северозапад, с 
Източно-Казахстанска област – на североизток. На изток граничи с Китай (СУАР), а на 
юг – с Киргизстан (Чуйска и Исик-Кулска области).  

В състава й влизат 2 града с областно значение (Талдыкорган и Капшагай), 1 
моноград (Текели), 7 града на районно подчинение, 16 района, 731 селски населени 
пункта. Населението й се състои от над 100 националности и народности. Основната 
част са казахи (над 70 %), числеността на руснаците намалява (около14%). Има 
сравнително крупни общности уйгури (около 8 %), а също турци (около 2 %), татари, 
азербайджанци и др. 

Областта е крупен промишлен и аграрен център. Важен фактор е близостта й с 
културния и финансов център – гр. Алмати. Основните производствени мощности са 
съсредоточени в непосредствено прилежащите на Алмати райони - Илийски, 
Карасайски, Енбекшиказахски, Талгарски, Жамбылски и гр. Капшагай, а също в 
градовете Талдыкорган и Текели (90 % от промишлената продукция на областта). 
Приоритети за развитието на региона са селското стопанство, енергетиката, 
фармацията, машиностроенето, хранително-вкусовата и химическата промишленост. 

В структурата на икономиката на областта най-голям дял заемат селското 
стопанство, промишлеността и търговията. 

Като цяло областта е регион с аграрна насоченост (с концентрация в 
Енбекшиказахский (13,2%), Илийский (10,1%), Карасайский (7,4%) и Талгарский 
(7,3%) райони). Лидер е на вътрешния пазар по производство на вино (87,1% от 
националното производство), птиче месо, цигарени изделия (100% - ТОО «Филипп 
Моррис Казахстан» и «ДжейТи Ай Казахстан»), малц. Широко развито е 
производството на зърнени култури (пшеница, царевица, ечемик), орис, маслени 
култури, захар, картофи, плодове, зеленчуци, мляко, риба и др. В областта 
функционират над 54 хил. селскостопански формирования и около 345 хил. лични 
стопанства. Средната посевна площ възлиза на около 900 хил. хектара. 
Животновъдството се представя с отглеждане на крави, овце, кози, коне, камили, 
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пилета, свине. Областта е на първо място в Казахстан по отглеждан едър рогат 
добитък, коне и птици и на второ място – по овце. 

В структурата на брутното производство на отрасъла растениевъдството и 
животновъдството са със сравнително равен дял. 

В областта се запускат редица малки производства в сектора като ТОО 
"Агрокомплекс "Жетысу Мажико" - завод по преработка на маслини с мощност 400 
тона на денонощие, ТОО "Саркан Май" - завода за растително масла с мощност 40 тона 
в денонощие, ТОО "Достык-СКД6" – хлебопекарна с мощност 40 тона в денонощие.  

Запуснати са също производства като ТОО «Алматы Стекло» (стъклария), ТОО 
«ХоландГринТек» (метални конструкции за парници) и др.  

Промишленият потенциал обхваща над 900 предприятия, сред които крупни и 
средни са около 146 (произвеждат около 80 % от продукцията в областта).  

Областта е единствен производител в страната на електрически акумулатори, 
изделия от гипсокартон, железобетонни и метални опори за високоволтови линии за 
пренос на електроенергия, противопожарни хидранти, силикон и синтепон, 
поцинковани метални конструкции.  

Значими предприятия за областта са ''Фуд Мастер'' и ''Данон Беркут'' (млечна 
продукция), ''Кока кола Ботлерс'' и ''РДжи Брендс Казахстан'' (напитки), заводите 
«Кайнар АКБ» и «ZhersuPower» (акумулатори за автомобилна и селскостопанска 
техника), ТОО «Метакон», «Азок», «Жерсу Металл» (метални конструкции), ТОО 
«Темирбетон» (изделия от бетон), Капшагайски порцеланов завод, ТОО 
«КазГеоСинтетика», ТОО «PROMed» (обработка на метал), ТОО «БЕНТ» (траверси от 
железобетон), ТОО «Казцинк - ТЭК», ТОО Горно - рудная компания «Коксу», АО 
"Малцов завод Суффле Казахстан" и др. 

Независимо от факта, че делът на фармацевтиката е незначителен в регионалната 
икономика, в отрасъла бяха създадени 5 производства (осигуряващи общо около 1 170 
работни места) в Талгарския район - ТОО «Султан», в Карасайския район - ТОО «Kelun-
Kazpharm» и в Илийския район - ТОО «Dolce», «Аксель и А» и «ПФК «ЭЛЕАС»).  

Разположението на региона в центъра на т.нар. Нов път на коприната определя 
и неговото приоритетно развитие в направление инфраструктура и логистика. От общо 
8 445 км дължина на международния коридор Западна Европа- Западен Китай, 460,5 
км. преминават през Алматинска област. 

На границата с Китай функционира Международен център за гранично 
сътрудничество ''Хоргос'', ''Сух порт'' за контейнерни товари и СИЗ ''Хоргос-Восточные 
ворота''. Проектът е ключово звено в държавната програма ''Казахстан-Новия път на 
коприната'' и инфраструктурната програма ''Нурлы жол - път в бъдещето''. 

Приоритетно е създаването на транспортно-логистични центрове по 
протежението на транспортния коридор Западна Европа-Западен Китай и 
изграждането на жп линия "Жетыген-Хоргос", летища в гр. Ушарал в Алаколски район, 
гр.Жаркент в Панфиловски район и с. Кеген в Райымбекски район и др. 

В областта се създават няколко индустриални зони - "Талдыкорган», «Арна» 
(г.Капшагай), «Боралдай» (Илийский район),  «Кайрат» (Талгарский район),  «Казбек 
бек» (Жамбылский район), «Шамалган» (Карасайский район) и индустриална зона на 
територията на първия град-сателит "Gate-City“ (Илийский район; планиран град от 
60 хил души).  

В областта от 2008 г. се реализира проект по строителството на 4 града-
сателити на гр. Алмати (G4 City). Във връзка с развитието на СИЗ "Хоргос-Восточные 
ворота" и необходимостта от осигуряване на работещите в нея е планирано също 
строителство на нов град с работно име Нуркент, който по план следва да осигурява 
пребиваването на до 50 хил. души – към 2022 г. и на до 100 хил. души – към 2035 г. 
(в проекта участва АО "Алатау"). 

Приоритет са осигуряването на инженерната инфраструктура на 
индустриалните зони «Талдыкорган», «Арна, «Боралдай», «Кайрат», «Казбек бек» и 
«G4-City. 

Областта разполага и със сравнително по-обширен туристически потенциал, 
обусловен от наличието на гори, реки, езера, минерални води, природни и културно-
исторически забележителности. 
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В Алматинска област са разположени половината запаси от хидроенергийните 
ресурси на Казахстан. Определяна е също като област с потенциал за развитие на 
вятърната енергетика. На нейна територия са разположени 17 ВЕЦ. Това са 
Капшагайската ВЕЦ (364 МВт), Мойнакската ВЕЦ (300 МВт) и още 15 малки ВЕЦ (83,6 
МВт). Интерес към възобновяемите източници на енергия има от страна на китайски 
инвеститори, които желаят да реализират 3 крупни проекта съвместно с държавната 
казахстанска компания АО ''Самрук Енерго''. Потребностите от електроенергия в 
областта се покриват на около 62 % за собствено производство, а останалата част се 
закупува от Жамбилска област и Киргизстан. Във връзка с това се планира 
реализацията на общо около 35 проекти с обща мощност от 470,9 Мвт (29 ВЕЦ, 3 
вятърни и 1 слънчева електроцентрала), в т.ч. съвместния проект на АО "Самрук 
Енерго" и АО НК "СПК Жетысу" по строителството на Шелекската ВЕЦ (до 300 МВт) и 
ВЕЦ на р. Кора в гр. Текели. Продължава и строителството на инфраструктурни обекти 
на Балхашската ТЕЦ с мощност 1320 МВт.  

Разглежда се възможността за строителство на ТЕЦ или разширяване на 
съществуващото котелно на "Баскуат" в Талдыкорган. В рамките на реализацията на 
програмата "Акбулак" се осъществява водоснабдяване на населените места в областта 
(понастоящем водоснабдени са около 74 % от населените места в нея) 

Доставката на природен газ се осъществява по магистралните газопроводи (МГ) 
"Казахстан-Китай» и "Бухарски газоносен район - Ташкент - Бишкек - Алмати". През 
м. май 2017 г. беше запуснат МГ Алмати-Талдикорган с дължина около 264,8 км. 
Приоритет остава развитие на градската мрежа в Талдыкорган, изграждането на МГ 
"Байсерке-Капшагай" (ТОО "Asia Capital-Manegement") и др. 

В областта се намират също крупни находища на облицовъчен камък, основно 
гранит (находищата в Жалпактаския масив и Капал-Арасанския гранитен масив), 
габро (Емеген, Айдарлинское и Жоламанское), мрамор (Екпендинское, 
Жамансайское), варовик (Текелийское, Алтынемельское, Коксйскогое), порцеланов 
камък (Кулантюбинское). Налице са и запаси на минерални соли (Чуль-Адыр). 

 
Акмолинска област – област в Северен Казахстан.  
Територия: 146,2 хил. кв. км, население: 747,447 хил. души. 
Населението й, освен казахи, включва крупна руска общност (около 30 %), а 

също големи групи украинци (4,5 %), германци (3,5 %), белоруси (1,4 %) и др. В 
състава и влизат: 2 града с областно значение – Кокшетау (около 146 хил. души) и 
Степногорск (около 48 хил. души), 8 града с районно подчинение – Аккол (14 хил.), 
Атбастар (30 хил.), Державинск (6,5 хил.), Есил (11 хил.), Ерейментау (15 хил.), 
Макинск (18 хил.), Степняк (4,8 хил.) и Щучинск (46 хил.); 17 района; 15 селища и 
245 селски окръга.  

Административен център на областта от 1999 г. е гр. Кокшетау. На запад 
граничи с Костанайска, на север - със Северно-Казахстанска, на изток - с Павлодарска 
и на юг - с Карагандинска област. Областта е разположена в непосредствена близост 
до следните региони на Русия – Урал, Тюменска, Томска, Омска и Новосибирска 
области, с които традиционно развива икономически връзки.  

През нейната територия преминава пътя Алмати-Екатеринбург, северен 
коридор (Достык - Актогай - Саяк - Мойынты - Астана - Петропавловск - Русия). 

Акмолинска област има аграрно-промишлена ориентация.  
Три от нейните райони - Аршалинския, Целиноградския и Шортандинския 

райони влизат в зоната на влияние на Астанинската агломерация. Областта участва 

във формирането на продоволствения пояс около столицата Астана.  
Областта се специализира в селското стопанство, добива на злато-съдържащи 

руди, уран, машиностроене, химическа промишленост, производство на хранителни 
продукти. Разполага със значителни залежи на злато (Васильковского, Аксу, Бестобе, 
Жолымбет, Кварцитовые горки), уран, молибден, елмази, каолин, желязна руда, 
каменни въглища, доломит, минерални води и др. 

Проучените запаси на желязна руда възлизат на около 570 млн. тона, в т.ч. на 
находище Оркен – 46 млн. тона. Това е суровинната база за металургичните 
предприятия в Карагандинска област, в частност за АО „Арселор Миттал Темиртау“. 
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Запасите на Масакьското находище в Жаркинския район се оценяват на 524 млн. тона, 
което обуславя възможното развитие на производство по нейната преработка. 
Развитието на добива и преработката на уран е свързано с перспективните находища 
Звездное и Глубинное. 

Целиноградский, Енбекшильдерский и Зерендинский райони осигуряват запаси 
от суровини за производство на цимент в общ обем около 1700 млн. тона, което се 
разглежда като стабилна база за развитие на циментово производство. 

Производството на въглища е съсредоточено в Ерейментауския район - ТОО „Он 
Олжа“. Добивът и преработката на метална руда се осъществява от ТОО „Алтынтау 
Кокшетау", АО "ГМК "Казахалтын", ТОО "Рагородок", ТОО "СГХК" и ТОО "Оркен 
Атансор". 

Планирано е разработката на медно-молибденовото находище «Кызылту» 
(Ерейментауски район), строителство на преработвателен комбинат на находището за 
желязна руда "Масальское" (Жаркаински район), строителство на фабрики за 
обогатяване на каолин от ТОО «Arai Pro» (мощност 80 хил. тона годишно), за добив 
на полиметали от ТОО «Горнопромышленная компания Горизонт» в Зерендински 
район (с мощност от 150 хил. тона руда на година). 

Основните предприятия в машиностроителния отрасъл на областта са АО ''ЕПК 
Степногорск'', АО ''Камаз-Инжиниринг'', Атбасарский електровосоремонтный завод, 
филиала на ТОО ''Камкор-Локомотив'', ТОО ''Комбайновый завод ''Вектор'', АО 
''Таныс''. Същите произвеждат лагери, товарни автомобили, комбайни, отоплителни 
котли, ремонт на железопътен състав и др. 

Планира се създаването в близките 5 години на индустриално-технологичен 
парк за селскостопанска и комунална техника на базата на ТОО «Казахстанская Агро 
Инновационная Корпорация'' с мощност до 1 500 единици техника годишно. Освен 
това ТОО '' Комбайновый завод ''Вектор'' планира организирането на производство по 
сглобяване на комбайни с мощност до 300 единици на година. Предвижда се 
увеличаване на номенклатурата на АО «Степногорский подшипниковый завод». 

Един от значимите отрасли на региона – това е хранително-вкусовата 
промишленост (производство на месо и продукти от месо, преработка на мляко, 
растително масло, брашно, хляб и др.). Основните предприятия в отрасъла са ТОО 
''Астана Агропродукт'', ТОО ''КМЗ ''Молоко Синегорья'', ТОО ''Агример Астык'', 
Атбасарския филиал на ''Интер Трейд'', ТОО ''Урожай'', ТОО ''Айбат'', ТОО ''Милк 
Проджект''. 

Общо за преработка на месо има 15 производства, а за преработка на млечни 
продукти – 14. Последно реализираните проекти са от ТОО «Астана Агро продукт» с 
мощност 5 хил. тона месо годишно и ТОО АФ «Родина», ТОО «Молоко Синегорье», ТОО 
«EcoMilk» с обща мощност от 270 тона мляко в денонощие. 

С производство на брашно се занимават 55 предприятия с обща мощност от 954 
хил. тона годишно. 

Основни металургически предприятия по производство на необработено и 
полуобработено злато са АО ''ГМК ''Казахалтын'', ТОО ''Алтынтау Кокшетау'', ТОО 
Райгородок'', ТОО СГХК''. Предвижда се реализация на проект по добив на злато в 
Астраханския район от ТОО "Esil Gold Company". 

С производство на друга неметална минерална продукция (тухли, строителни 
конструкции от бетон, железобетонни траверси, трошен камък) се занимават ТОО 
''ЕНКИ'', АО ''КазШпал'', ТОО ''Регион-Строй'', ТОО ''Кокшетау Жолдары'', ТОО ''Аркада 
Индастри''. 

Планира се строителството на заводи по производство на метални сандвич 
панели (ТОО «Центрпласт НС») в Шортандинския район с мощност от 200 хил. бр. 
годишно, тухлено производство (ТОО «СП «Аршалынский кирпичный завод») в 
Аршалынския район с мощност от 120 млн. бр. на година. и циментен завод (ТОО 
"Кокше Цемент" в Енбекшильдерския район с мощност от 2 млн. тона годишно. 

Химическата промишленост е представена от предприятията ТОО ''Биокорм'', 
ТОО СП ''SARECO'', АО ''Айдабульски спиртен завод'', ТОО ''Астана нан кемикалс'' и др. 
Същите произвеждат етилов спирт, амоняк, пестициди, редки метали, въглероден 
диоксид и др. 
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В отрасъла се планира производство на сярна киселина от 180 хил. тона 
годишно (ТОО «СП «СКЗ «Казатомпром), нов цех в ТОО «СП «SARECO» и цех по 
производство на пестициди с мощност 12 тона годишно (ТОО «Astana Nan Chemicals»). 

Леката промишленост е представена и от следните по-значими предприятия 
ТОО «Новопэк» (упаковъчна тара), ТОО «Войлочная фабрика» и ТОО «Швейная 
фабрика «Силуэт». 

ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан» произвежда пластмасови тръби. 
Мониторинг върху развитието на местното съдържание се извършва в 

системообразуващите предприятия АО «Степногорский подшипниковый завод» (от 
2015 г. - ТОО «ЕПК-Степногорск»), АО «Кокшетауские минеральные воды», АО 
«Кокше», ТОО «ENKI». 

Делът на търговията в икономиката на областта възлиза на около 13 %. 
Търговиятаа на едро е концентрирана в градовете Кокшетау (около 56 %), 
Степногорск (7,7%), Бурабайския (6,9%), Целиноградския (4%), Жаксынския (3,8%), 
Атбасарския (3,7%), Жаркаинския (3,6%) и Зерендинския (3,5%) райони. Най 
слаборазвита е търговията на едро в Егиндыкольския, Шортандинскияо и Аккольския 
райони. Търговия на дребно се извършва в около 7 500 магазина с обща търговска 
площ около 430 хил.кв.м. 

 
Актюбинска област – втора по територия, след Карагандинска област – около 

11 % от територията на страната.  
Територия: 300,6 хил. кв. км, население: 834,8 хил. души (01.01.2016 г.), 

областен център – гр. Актобе; 
Административно обединява град Актобе, 12 района, 142 селски окръга, 6 

малки града (Алга, Жем, Кандыагаш, Темир, Шалкар, Эмба), 1 моноград Хромтау и 367 
селски населени места.  

Делът на градското население е около 62 %. В административния център 
гр. Актобе живее повече от половината население на областта (или около 420 хил. 
души). Освен Алмати и Астана (които са милионни градове) и гр. Шимкент в Южно 
Казахстанска област (почти 900 хил. души) са налице планове за развитие на града в 
които той може да достигне население от 1 млн. души.  

В областта преобладават казахите (82 %), руснаците (10-12 %), украинците 
(2-3%) и др. 

През територията на Актюбинска област преминават 4 международни пътни 
артерии: М-32 по направление Самара, А-24 - Оренбург, А-25 - Орск и А-27 - към 
Астрахан. Понастоящем приоритет са развитието на скоростен железопътен транспорт 
в триъгълника Актобе-Хромтау-Кандыагаш, създаването на транспортно-логистичен 
център с авиационен хъб в гр. Актобе и реконструкцията на пътищата «Актобе-
Атырау», «Актобе-Орск» (161км), «Актобе-Уральск» в рамките на програмата «Нурлы 
жол». Пътят «Актобе-Атырау-границата с РФ (към Астрахан)» е част от транзитния 
коридор Баку-Астрахан-Атырау-Актобе-Актау- Туркменистан – Иран (319 км. от него 
преминават през територията на областта). 

В областта са развити добивната, обработвателната и химическата 
промишленост, производството на феросплави, селскостопанското производство и др. 

Основни предприятия в нефтено-газовия отрасъл са: АО «СНПС-
Актобемунайгаз»,  ТОО «Казахойл Актобе», АО «КМК Мунай», ТОО «Сагиз Петролеум 
Компани», ТОО «Фирма Ада Ойл», ТОО «Алтиес Петролеум Капитал», ТОО 
«Казахтуркмунай» и д.р. 

Основните предприятия в добива на метални руди са ДГОК АО «ТНК «Казхром», 
ТОО «Восход-Ориел» (хромова руда), ДГОК АО «ТНК «Казхром», ТОО «Восход-Хром» 
(хромов концентрат), ТОО «Коппер Текнолоджи» (медна руда, медно-цинкова руда), 
ТОО «Актюбинская медная компания» (меден концентрат, цинков концентрат), ТОО 
«ДП «Актобе-Темир-ВС» (желязна руда), ТОО «AltynEx Company» (златосъдържаща 
руда), ТОО «Вертекс Холдинг» и ТОО «AktobeSteelProduction (желязна руда). 

Основни предприятия в металургичната промишленост са АЗФ филиал АО «ТНК 
«Казхром» (феросплави, с дял от 22 % от националното производство), ТОО 
«Актюбинский рельсобалочный завод» (релси), ТОО «Актюбинский завод 
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металлоконструкции» (метални конструкции и сандвич панели), ТОО «Каспий плюс» 
(металообработка, крепежни изделия), ТОО «Энерго Альянс» (мливни тела), ТОО 
«Улан компаниясы» (метални конструкции и метални изделия). 

В машиностроенето - АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО 
«Актюбрентген» (медицинска техника). През 2016 г. ТОО «Технодом-СТKZ» (Nazar 
Treiler) реализира проект по производство на прицепна колесна техника с мощност 80 
прицепа годишно.  

Производство на кокс и продукти от нефт - ТОО «Актобенефтепереработка» 
(бензин – растворител, дизилово гориво, керосин), ТОО «Вернал Ойл» (мазут, нефтен 
дистилат, дизелово гориво). Перспективни проекти - ТОО «КазИнРусстрейдинг» 
(дизелово гориво, мазут), ТОО «КазОйлГрупп 2009» (дизелово гориво и мазут), ТОО 
«Женис Мунай» (преработка на газ в течно гориво).  

В химическата промишленост - АО «АЗХС» (хромови соли), ТОО 
«КазЦКУБНитрохим», ТОО «Центр БВР» (взривни вещества), ТОО «Темир Сервис» 
(фосфорно брашно), ТОО «Аманат» (химически реагенти), ТОО «Chilisai Chemicals» 
(сложни минерални торове). Предвижда се модернизация на производство на взривни 
вещества за добивната индустрия в гр. Хромтау. 

В производството на друга неметална минерална продукция водещи са АО 
«Коктас – Актобе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод», АО «Актюбинский завод 
неметаллических труб», ТОО «Актюбстройхиммонтаж», ТОО «Стройдеталь» 
(конструкции от бетон, тухли), ПТ «Казтеплоэнергомонтаж», ТОО «Тау-Кен» и др. Като 
перспективни се определят новите проекти на ТОО «ASBI SAT GROUP», ТОО «Игданит» 
и др. 

В селското стопанство са представени крупни предприятия по преработка на 
маслени култури. Наскоро в ТОО «Туркуаз Эдибле Ойл Индастриес» (преименувано на 
ТОО «Savola foоds CIS») беше пуснат в експлоатация нов цех за рафинирано масло, с 
което мощността на завода беше увеличена до 80 хил. тона годишно. Понастоящем 
работят 27 цеха по преработка на животинска продукция, от които 12 – по преработка 
на мляко, 10 - по производство на колбаси и 5 – на местни полуфабрикати (пелмени). 

Запускат се фабрики за производство на макарони (гр. Хромтау, ТОО 
«Актюбинский комбинат хлебопродуктов»); курабии (гр. Актобе, ТОО «Рамазан»); - 
национални деликатеси (от конско месо, ИП «Шаруханов»), пелмени и консервна 
продукция (СПК «Айбек»), преработка на мляко (ТОО «Айс+») и др. 

От началото на 2016 г. е планирана реализацията на 10 селскостопански 
проекта, от които по крупни са на АО «Коктас-Актобе» по реконструкция и 
разширение на птицефабриката «Аккус», изграждане на цех по консервиране на месо 
в гр. Актобе, разширяване на производството на макаронени изделия и др. 

Основни експортери в отрасъла са ТОО «Айс», ТОО «АкТеп», ТОО «Парижская 
коммуна XXI» и ТОО «Актобе Фудс». 

Основни експортно ориентирани предприятия като цяло за областта са АО 
''СНПС-Актобемунайгаз'', АО ''Актюбинский завод за хромови съединения'', АО 
''Актюбрентген'', Донской ГОК и Актюбинки завод за феросплави АО ''ТНК ''Казхром''. 

През миналата година бяха пуснати малотонажен нефтопреработвателен завод 
АО ''КазИнРусстрейдинг'', домостроителен комбинат с мощност 50 хил. кв.м годишно, 
беше разширено производството на железобетонни изделия на ТОО ''АСБИ САТ ГРУП''. 
Завършено е строителството на индустриална зона ''Актобе'' (с площ 200 хектара). 

Планират се реализация на проекти (основно с китайски компании) по 
строителство на циментен завод, производство на калийни и на сложни, 
водоразтворими, азотно-фосфатни торове и др. Съвместно с Турция, Южна Корея и 
Русия се предвижда медицински клъстер. Също така следва да бъде изградено склад 
за зеленчуци с мощност от 3 хил. тона годишно, площадка за хранене на добитък (3 
хил. глави), изграждане на месокомбинат с мощност от 7200 тона месо годишно. 
Поставя се акцент на изграждането на мини ферми. Акиматът на областта е подписал 
меморандуми за сътрудничество с НПП ''Атамекен'', АО ''Холдингова група''Алмекс'', 
АО ''ФФПСХ'' и АО ''ФРП ''Даму'' за развитие на предприемачеството в селските райони 
и оказване на помощ на млади предприемачи на обща стойност от над 1,8 млрд. тенге. 
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В сферата на търговията в областта са представени вериги универсални 
магазини и супермаркети като «Анвар», «Дина», «Олжа», «Сапа-Маркет», 
«Дастархан», «CityShopingCenter» и «МЕТРО Кэш энд Керри». Същите обхващат около 
80% от населението на областта. 

В началото на 2016 г. в областта са регистрирани 45 пазара, с обща площ от 
261 601 кв.м. и предлагащи общо 7 300 търговски места (от които 23 закрити, 10 – 
комбинирани и 12 – мини). В гр. Актобе има 29 пазара, в т.ч. 7 общински мини-пазари, 
1 главен «Табыс» и 2 пазара за търговия на едро - «Батыс Агро 2008» и «АгроСити».  

В енергетическия комплекс АО «Актобемунай-финанс» планира строителство 
на газотурбинна ТЕЦ с мощност 97  МВт,  ТОО «Arm Wind» - на ветропарк с мощност 
от 48 Мвт, а германската „C2energy“ GMBH – слънчева електростанция с мощност от 
50 МВт в гр. Алга. 

 
Атирауска област – западна област с административен център гр. Атирау. 
Територия: 118,6 хил. кв. км (съизмирима с България), население: 490,369 

хил.души  
Граничи с Западно-Казахстанска, Мангистауска и Актюбинска област на 

Казахстан, както и с Астраханска област на Руската Федерация. Населявана е основно 
от казахи (95%).  

Областта е индустриален център. В нея функционират над 600 крупни и средни 
промишлени предприятия. Сред тях основни са ТОО “Тенгизшевройл“, ПФ 
„Ембамунайгаз“, машиностроителните заводи „Жигермунайсервис“, 
„Атираунефтемаш“, „Шеврон Мунайгаз Инк.“ и др. 

Тук се намира един от трите нефтопреработвателни завода на Казахстан – ТОО 
„Атирауски НПЗ“. В областта се добива над 30 млн. тона нефт и над 15 млрд. куб. м 
газ. 

Има находища на глина (запасите се оценяват на около 52,7 млн. тона), 
калиева сода (697 млн. тона), строител пясък (41,2 млн. куб. м), гипс (21 млрд. тона), 
сол (687 млн. тона), пясъчно-чакълени смеси (12 млн. куб. м.), варовик (1,9 млн. куб. 
м.), тебешир (95,2 млн. тона), бишофит (50 хил. тона), минерални води и др. 

Приоритет за региона са развитието на нефтено-газовото машиностроене 
(сондажни установки, пещи, тръбно, обемно, сепариращо и топлообменно оборудване, 
елементи за тръбопроводи, измервателни установки за определяне на добива, системи 
за автоматично пожарогасене, топло-генератори с мощност до 320 кВт на газово 
гориво и др.) и производството на строителни материали (гипсокартон, тухли, 
строителни конструкции от бетон, сухи строителни смеси и др.). Функционират 2 
домостроителни комбината с мощност от 50 хил. кв. м. на година. 

Химическото производство включва сондажни разтвори, антифрикционни 
присадки, пенообразуватели, полипропиленови и полиетиленови изделия и др. 

Развита е и леката промишленост. Произвеждат се специализирано облекло и 
обувки, постелни принадлежности, детски асортимент, трикотажни изделия, тенти, 
щори и др. През 2015 г. беше реализиран проект по производство на вълнени изделия 
– ТОО „Caspiy Lana Atyrau” с мощност за преработка на 100 тона камилска вълна и 
350 тона овча вълна (до 400 хил. лин. метра покривала и одеяла). 

Основните проекти (на обща стойност около 1,8 трлн. тенге), залегнали в 
Националната програма за индустриално-иновационно развитие до 2020 г. са 
строителството на газо-химически комплекс ТОО“KPI” (1-ва фаза), газо-химически 
комплекс ТОО "KLPE” (2-ра фаза) и реконструкция и модернизация на Атирауския 
НПЗ. 

Сред последно реализираните проекти в областта са завод за еднократни 
спринцовки и ръкавици ТОО ''Брандо'', завод за тръбопроводна арматура на 
компанията ''Шеврон МунайГаз Инк'', завод по сондажни установки ТОО ''ЖигерМунай 
Сервис'', есетрова ферма ТОО ''Caspian Royal Fish”, козя ферма ТОО „Племенное 
хозяйство “Сарайшык", млечна ферма ТОО "СП Первомайский", цех по производство 
на крупногабаритно и свръхтежко оборудване ТОО "Атираунефтемаш'', завод по 
производство на полимерна продукция ''Полимер Продакшън'', кабелен завод ''ПКФ 
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Континент Ко ЛТД'', ферма за пъдпъдъци «Атирау Бадене'', птицефаприка за яйца 
''Алмалы Кус'' и др. 

В процес на реализация са фармацевтичен завод ТОО ''Lumpan Caspian 
Pharmaceuticals LLP’’, слънчева електростанция и парник на фирма ‘’SOLTECH 
Казахстан”, производство на фланци на ТОО ''Continental flanges and fittings KZ’’, 
роботозавъряване на ТОО ''ЖигерМунай Сервис', вятърна електростанция на ТОО 
''Ветро Енерго Технологии'', производство на бройлери на ТОО '’Meken Chicken” и др. 

На 10.06.2017 г. ТОО „Обединена химическа компания“ и арабската „SABIC” 
подписаха меморандум за сътрудничество по изграждането на производство на 
полиетилен, полипропилен и метанол на територията на нефтохимическата зона в 
Атирау. 

 
Източно-Казахстанска област – разположена в Североизточен Казахстан.  
Територия: 283,3 хил. кв. км, население: 1 417,384 хил. души. 
На север граничи с Алтайския край на Руската Федерация, на изток – с 

Синцзян-Уйгурския автономен район на Китай (СУАР), на североизток – с 
Павлодарска, а на запад – с Карагандинска област. Населявана е от казахи (около 
60 %), руснаци (около 37%) и др. 

Областта включва 19 административно-териториални единици, в т.ч. 15 
района, 10 града (4 от които на областно подчинение), 755 села, 246 селски окръга. 
Административният център е гр. Уст-Каменогорск, с население около 321,2 хил. 
жители или около 23% от населението на областта. Най-големият град в областта 
е гр. Семей (преди Семипилатинск) с численост от окло 340 хил. души. Останалите 
два града на областно подчинение са Ри́ддер (50 хил. души) и Курчатов (12 хил. 
души) 

Основните отрасли на икономиката са цветната металургия, 
машиностроенето и металообработването, селското стопанство, 
дървообработвателната, леката и хранително-вкусовата промишленост. 

На нейната територия са концентрирани около 23,4 % от запасите на олово, 
44,4 % - на цинк, 44,5 % - на мед в страната. Има регистрирани 256 обекта за 
ползване на земните недра, в т.ч. по добив на злато – 38, цветни метали – 29, черни 
метали – 1, минерали – 2, общо разпространени полезни изкопаеми - 151, въглища - 
3, нефт - 1, подземни води - 22, за отпадъци от руда - 9. 

Основни добивни предприятия в областта са ТОО «Казцинк» (в градовете Уст-
Каменогорск, Риддер и Зыряновск) и ТОО «Востокцветмет» (в Глубоковския, 
Шемонаихинския и Бородулихинския райони). 

В гр. Семей с добив на злато се занимават АО «ФИК «Алел» и ТОО «Жерек». 
Въглища се добиват в Семей – от ТОО «Каражыра», Зайсан - от ТОО «Сайкан» и в 
Урджарския район – от ТОО «Фирма Мадина».  

В отрасъла се реализират няколко проекта по увеличение обема на 
преработена златна руда (ТОО «Алтай Кен-Байыту»; срок - 2017 г.), по строителство 
на втора обогатитена фабрика (ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное 
предприятие»; срок - 2017 г.), по строителство на Актогайския обогатителен комбинат 
(ТОО "Корпорация Казахмыс"; срок - 2018 г.), строителство на обогатителен комплекс 
за производство на меден концентрат и катодна мед (ТОО «ГРК МЛД»; срок – 2017 г.), 
строителство на завод за кобалто-никелова продукция (ТОО «SAT Nickel; (срок - 
2018 г.), строителство на обогатителен комплекс от ТОО «Бакырчикское 
горнодобывающее предприятие» (срок-2018 г.). 

В структурата на промишленото производство най-голям дял имат 
обработвателната - 83,3 % и добивната промишленост – 9,3 % (основно се добива 
полиметална руда, съдържаща мед, олово, цинк, злато, сребро. Основни 
производители са ТОО ''Казцинк'' и ТОО ''Востокцветмет''. 

В обработвателната промишленост са регистрирани около 818 предприятия, от 
които 110 крупни и средни и 708 – малки. С най-голям дял в нея е металургичната 
промишленост – около 53 %, машиностроенето – около 24 %, производството на 
хранителни продукти – около 10 %, производство на други неметални минерални 
продукти – около 6 %, химическо производство – около 3 % и др. 
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Водещи металургични предприятия са ТОО „Казцинк“, АО „Уст Каменогорски 
титано-магнезиев комбинат“, АО „Улбински металургичен завод“ (преработка на 
уран).  

Основни машиностроителни предприятия са АО „Азия Авто“, ТОО 
„Казцинкмаш“, АО „Уст Каменогорски арматурен завод“, АО „Востокмашзавод“, ТОО 
„Уст Каменогорски кондензаторен завод“, АО „КЭМОНТ“, АО „Семмашзавод“, АО 
„Семей инжинеринг“, ТОО „Гидросталь“, ТОО „Казэлектромаш“, ТОО „СемАз“, ТОО 
„Машзавод“, ТОО „Первомайский механический завод“. 

Стремежът при развитие на машиностроенето е да се клъстеризира 
автомобилната промишленост на базата на строителството на АО «Азия Авто 
Казахстан». 

В строителния отрасъл работят около 69 крупни и средни предприятия, 
произвеждащи цимент, тухли, азбестоциментни изделия, строителни конструкции от 
бетон, керамични изделия и изделия от камък и др. ТОО ''Kazfoam’’ произвежда 
полиетиленова пяна, ТОО „Восток Универсал“ – минерална вата, ТОО „Alma Grad Real 
Estate“ – леки метални конструкции, ТОО „Первомайский механический завод“ – 
прокатна продукция. 

През последните години се реализираха проекти по: строителство на циментен 
завод с мощност от хиляда тона годишно (сух способ) и производство на негасена вар 
в Жарминския район; модернизация и разширяване на завода за железобетонни 
изделия в гр. Зайсан; по строителство на завод по фини пълнители в гр. Семей; по 
строителство на кирпичен завод в Аягозски район с мощност 10 млн. бр. годишно и 
др. 

В областта се произвежда също енергетично оборудване и кабелна продукция. 
Областта заема сред водещите места в страната по производство на мляко, 

слънчоглед, мед, месо и картофи. Делът на животновъдството в структурата на 
селското стопанство е около 57 %. Отглежда се едър рогат добитък, овце, птици, 
пчели, сибирски елени (около 10 хил. глави) и др. 

В леката промишленост са включени общо около 40 предприятия. Бяха 
построени нови шивашка фабрика (ТОО «Семспецснаб») и фабрика за  ръкавици за 
строителството (ТОО «Технология Комфорта»). 

Планирано е пускането на 2 нови месокомбината (ТОО «Евразия Агро Холдинг» 
в Аягозския район, 2016-2018 г., и ТОО «Елимай Кокпекты» в Кокпектинския район, 
2016-2017г.). 

Водещи в химическия отрасъл са ТОО «Ульба-ФторКомплекс» и АО "Орика-
Казахстан".  

Източно-Казахстанска област изпитва дефицит на електроенергия, който се 
покрива от Павлодарска област и Русия. Във връзка с това строителството на 
високоволтови линии "Экибастуз - Шульбинската ВЕЦ (Семей) - Усть-Каменогорск - 
Актогай - Алма" (започнато през 2015 г.) и "Шулбинската ВЕЦ - Актогай - Талдыкорган 
- Алма" (втори етап на същия проект) са от изключително значение. 

Около 70 % от производството на електроенергия в областта е на базата на 
хидроресурси. Действащи обекти са Зайсанската ВЕЦ, Тишинската ВЕЦ, 
Хайрузовската ВЕЦ. В ход е строителството на Тургусунската ВЕЦ-1 на р. Тургусун, с 
мощност от 24,9  МВт. Пускането й в експлоатация е планирано за 2018 г. Планирано 
е също изграждане (2017-2018 г.) на вятърна електростанция Таинты в Уланския 
район. 

В индустриалните зони на Уст Каменогорск е планирано строителството на 
завод по производство на базалтови нагреватели (ТОО «Техстройиновация»), цех по 
производство на газови блокове (ИП «Дуйсенбай»). В гр. Семей се реализират - 
утилизация на медицинско оборудване и отпадаци (ТОО «Биовторполимер»); завод по 
производство на спирачни накладки (ТОО «КХ Игеру»); завод по производство на 
пенобетон (ТОО «Farrachety & Company») и са планирани месопреработвателен 
комбинат (ТОО «AGRO PORTAL»), завод по утилизация на автомобилни гуми (КХ 
«Игеру»), мини завод за строителни материали (ИП «Нугманов С.К.») и др.  
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Необходима е реконструкция на летищната инфраструктура в градовете Семей, 
Уст-Каменогорск и Зайсан, и в с. Урджар, както и на голяма част от пътната мрежа. 

Обемът на търговията в дела на икономиката на областта възлиза на около 
13 %. На нейна територия функционират около 6,2 хил. търговски обекта и 77 пазара, 
предлагащи 9 372 търговски места. 

 
Жамбилска област – разположена в Южен Казахстан.  
Територия: 144,3 хил. кв. км, население: 1 018,845 хил. души; 
Назована в чест на казахстанския и съветски поет Жамбыл Жабаев. На запад 

граничи с Южно-Казахстанска област, на север – с Карагандинска област, на изток – 
с Алматинска област, а на юг – с Киргизстан.  

Административният център е гр. Тараз (около 356 хил. души). В структурата й 
влизат още 10 района и 3 града с районно значение – Каратау (около 28 хил. души), 
Жанатас (около 22 хил. души) и Шу (около 36 хил. души).  

Областта е населявана от казахи (73 %), руснаци (10 %), дунгани (5%), турци 
(3 %), узбеки (2,5%), кюрди (1,5 %), азербайджанци (1%), татари (1%) и др. 

Жамбилска област представлява аграрно-индустриален регион. Доминира 
обработвателната промишленост, в т.ч. химическа, хранително-вкусова, 
металургична и строителна индустрия, а също добивната промишленост, електро- и 
водоснабдяването. Поставя се акцент на възобновяемата електроенергетика. 

На територията й са съсредоточени около 72 % от запасите в страната на 
фосфор, 65 % - на кварц (находища Жанатское и Макбельское), 8,8 % - на злато, 3 % 
- на мед и 0,7 % - на уран. Има залежи на барит, въглища, минерални соли, 
облицовъчен и технически камък и др. 

В района на Шу-Сарыската падина са проучени няколко находища на природен 
газ, с оценъчни запаси от около 45 млрд. куб. м, разработвани от АО ''КазТрансГаз''. 

Находището на въглища в Мойынкумския район се оценява на около 52,2 млн. 
тона. Разработва се от ТОО ''Кулан Комир''. 

Запасите на барит в находищата Чигинак, Улькенсай и Наркызыл се оценяват 
на около 12 млн.тона. Чигинак се експлоатира от ТОО ''Восточное рудоуправление''. 

В Шу-Илийския район са открити перспективни находища на оловно-цинкови 
минерали. В Шуския район се осъществява добив на медна руда – находище 
„Шатыркульское“, разработвано от АО „Корпорация Казахмыс". 

Каратауския фосфороносен басейн се експлоатира от ТОО „Казфосфат“ и ТОО 
„ЕвроХим Удобрения“. 

В състава на „Казфосфат“ влизат ГПК „Каратау“, ГПК “Чулактау“, 
Новоджамбулския фосфорен завод, завод „Минеральные удобрения", които 
произвеждат жълт фосфор, ортофосфорна и фосфорна киселина, минералнии торове, 
натриев триполифосфат и др. 

ТОО „ЕвроХим Удобрения“ планира реализацията на инвестиционен проект по 
строителството на химически завод в гр. Каратау за минерални торове с мощност 1400 
хил. тона годишно. ТОО «Тенардит» - строителство на завод по преработка на натриев 
сулфат и техническа сол. 

Един от приоритетните проекти е създаването на СИЗ „Химически парк „Тараз“, 
където се реализират проекти по производство на сода каустик, хлор, пестициди, 
метанол и др. 

В региона има находища на строителни материали – камък (в т.ч. мрамор и 
гранит), гипс, пясък, глина и др. Запасите на гипс съставляват около 25,4 % от общите 
запаси в страната. Запасите от базалт се оценяват на 6,6 млн. куб.м. 

На базата на Мынаральското находище на варовик беше построен циментен 
завод ТОО „Мынарал Тас Компани" с мощност от 1,2 млн. тона годишно. 

Строителният отрасъл е представен от компании като АО "ACIG’’ – по 
производство на цимент, ТОО „АльБасар“ – по обработка на гранит, ТОО „Бином Строй 
Деталь“ – производство на железобетонни изделия, ТОО „База Сервис“ – производство 
на керпич, ТОО „Арайстройммаркет“ – производство на алуминиеви радиатори. 
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Планирано е разширение и модернизация на производството на АО 
„Жамбилгипс“, строителство на производство за строителни смеси – от ТОО „Алина 
Холдинг“ (Alina TarazPro), на строителна арматура – ТОО „Арматурный Таразский 
завод", гранитни плочки и павета – ТОО ''Комапния ''Казгранит''. 

В региона са проучени находища на злато и сребро. Общите запаси са 
оценявани на 300-350 тона. Добив и обогатяване на златна и сребърна руда 
осъществява АО «АК ''Алтыналмас'' (произвежда също метални изделия) – в 
Акбасайския басейн на Мойынкумския район. 

Основните предприятия в металургическия отрасъл са ТОО ''Казферо'', ТОО 
''Таразкия метлургичен завод'' – по производство на феросплави, ТОО ''Жамбилския 
завод за металоконструкции Имсталькон'', ТОО ''Завод за металоконструкции и 
резервоари и АО ''Запчасть'' – резервни части от чугун и стомана. 

В отрасъла са планирани изграждането на 6 завода – фабрика по преработка 
на златосъдържаща руда, мини-завод по преработка на злато и сребро съдържащ 
концентрат (ТОО «Алатау-Кордай»; стойност 1,7 млрд. тенге), модернизация на 
леярен цех (на ТОО «Kisc»), диверсификация и реконструкция на производство за 
феросплави, строителство на металургичен комбинат и модернизация и 
реконструкция на Аксеуската обогатителна фабрика за преработка на оловно-цинкова 
руда (на ТОО «Ер Тай»).  

Хранителната промишленост е представена от Таразки захарен завод, филиала 
на ТОО ''Централно-азиатска захарна корпоразия'', Меркенския филиал на ТОО 
''ЦАСК'', ТОО ''Меркенский сырзавод'', ТОО ''Бурненский сырзавод'', ТОО ''Та-Мак'', 
ТОО ''Рла-7'', ТОО ''Первомайские деликатесы'', ТОО ''Салангани'', ТОО 
''Агропродхлебснаб'', ТОО ''Куликовский молочный продукт'', ТОО ''Жамбыл кус'', ТОО 
''Гамбург'', ТОО ''Луговский конный завод'', ТОО ''Каз Ир Агро'', ТОО ''Алкопищепром'', 
ТОО ''Умит Кордай'' и др. 

Планирани крупни проекти - ТОО «Мерке ет» предвижда реконструкция на 
производството на консервирани храни от месо и на колбасни изделия, ТОО 
«Первомайские деликатесы» - реконструкция на цех за колбаси, ТОО «Acа-Damu» - 
строителство на птицефабрика (всеки от тях със стойност в милиони евро). 

В областта функционират 8 обекта възобновяеми източници на енергия с обща 
мощност от 88 МВт. През 2015 г. беше въведена в експлоатация слънчевата 
електростанция ''Бурное солар-1'' с проектна мощност 50 МВт. 

Планирани проекти са Меркенска ВЕЦ 18 МВт (ТОО «Тараz Green Power Jenko»), 
Жанатаска ВЕЦ 100 МВт (Central Asia Green Power), слънчеви електростанции 24МВт 
(TOO «Fonroche»), 50 МВт (Sun Solutions Kazakhstan), 250 МВт (Utd.Green, Самрук-
Казына Инвест, СПК), СЭС-100 (Кogenhan), както и вятърни електростанции «К-2» 18 
МВт (ТОО «Изен-Су), Шокпарска 200 МВт (CAGP), ВЭС-100 («InsiderGroup») и 53,75 
МВт (TOO«ВетроИнвест») в Кордайския район. 

Делът на търговията в икономиката на областта се оценява на около 10 %. В 
отрасъла са заети около 17 % от заетото население. Търговията на дребно е 
концентрирана в областния център, в Шуския и граничните райони. Основният обем е 
в гр. Тараз (около 73%), Кордайския район (8,7%), Шуския район (7,0%), Меркенския 
район (3,0%), Сарысуския район (2,1%) и останалите 6 района (6,2%). Търговията на 
едро е концентрирана в областния център (над 80 %). В областта работят 40 пазара с 
18023 места, от които 17 пазара – в селските райони. В гр. Тараз има търговски 
центрове „Дав-Мир“, „Гранд“, „Дос-Нар“, „Имити“ и др.  

 
Западно-Казахстанска област – разположена на територията на два 

континента – Европа и Азия.  
Територия: 151,3 хил. кв. км, население: 636,9 хил. души; 
Разположението й на Каспийско море и редом с границата с Русия определят 

нейната стратегическа важност по направленията Западна Европа-Западен Китай и 
Север-Юг. Граничи с 5 области на Русия - Астраханска, Волгоградска, Саратовска, 
Самарска, Оренбургска и 2 казахстански - Актюбинска и Атирауска. 

Административният център е гр. Уралск (около 290 хил. души). В областта има 
още един град - гр. Аксай (около 34 хил. души, на разстояние от 140 км от областния 
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център), 12 района и 443 селски населени места. Плътността на населението е 4,1 
души на кв. км, което е повече в сравнение с другите Западни области Актюбинска 
(2,7 души на кв. км) и Мангистауска (3,6 души на кв. км) 

Населявана е от казахи (76%), руснаци (20%), украинци (1,5%), татари и др.  
Основните промишлени отрасли са нефтеногазовата сфера, машиностроенето и 

хранително-вкусовата промишленост. Областта е с богата минерално-суровинна база. 
Тук се намират от най-големите находища на нефт и газов кондензат – 

Карачаганак  в близост до гр. Аксай (1200 млн. тона нефт и 1300 млрд. куб. м газ), 
Чинаревское, Ростошинское, Дарьинское.  

В областта се добива почти цялото количество газов кондензат в Казахстан 
(97 %) и около 47 % от обема на добива на газ. Общо има открити 119 находища с 
общоразпространени полезни изкопаеми – циментови суровини, пясък, глина, 
строителен гипс, каменна сол и др. 

Региона заема 4 място по обем на промишленото производство в страната с дял 
от около 8-9 % –след Атирауска, Мангистауска и Карагандинска област).  

Основният обем промишлена продукция е в добиващия отрасъл (88 %), 
представен от «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» и ТОО «Жаикмунай». 

Основните предприятия в преработката на нефтопродукти са АО «Конденсат» 
и ТОО «B.N.GASOIL PROCESSING». 

Крупни машиностроителни предприятия са АО ''Зенит'', АО ''Западно-
Казахстанская машиностроительная компания'' (ЗКМК), АО ''Уральскагрореммаш'', 
ТОО ''Уральский механический завод'', АО «НИИ «Гидроприбор», АО 
«Приборостроительный завод «Омега», ТОО «Уральский трансформаторный завод». 
Същите произвеждат катери, оборудване за добиващите компании, селскостопански 
машини, помпи, нестандартни изделия, мливни тела и др. Стремят се да развиват нови 
способности – ЗКМК произвежда експериментален казахстански самолет „LANCAIR“, 
сътрудничи с „Дженеръл Електрик“; „Зенит“ е запуснало през периода 2012-2015 г. 
общо 8 плавателни съда за граничната служба на страната, като в перспектива ще се 
стреми да усвои строителството на многофункционален плавателен съд с 
водоизместимост от 720 тона (проек Булан); ''Уральскагрореммаш'' има подписан 
меморандум с унгарската EVOРRО за усвояване пускането на пътнически автобуси и 
др. 

Металургията е представена от ТОО «КазТрубпром», ПК «Уральский литейно-
механический завод», ТОО «КазАрмапром». 

Строителният отрасъл включва предприятията АО «Западно-Казахстанская 
корпорация строительных материалов», ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК, ТОО 
«Стройкомбинат»; ТОО «Стекло Сервис», ТОО «СВ-плюс и ТОО «Алим», ТОО 
«Алтимстройдеталь». 

Хранително-вкусовата промишленост е доминирана от месопреработвателните 
предприятия. Сред по-крупните и представители се открояват ТОО ''Береке'', АО 
''Нуржанар'', АО ''Желаевски комбинат за хлебни изделия'', ТОО ''Кублей'' ТОО 
«Попков», ТОО «Фирма Родник», ТОО «БелесАгро», ТОО «Агропродукт LTD»,  ТОО 
«Казкон», ТОО «Свит» и др. 

Текстилнатаа промишленост включва редица средни предприятия катоТОО 
«ШТФ «Надежда», ТОО «Аяз» и др., произвеждащи специализирани облекла, постелно 
бельо, униформи и др. 

През 2015 г. беше пусната газотурбинна електростанция в с. Белес, Зеленовски 
район (100 Мвт, ТОО ''БатысПауер“, стойност 17,112 млрд тенге), предназначена за 
осигуряване на местните нужди и износ в граничните райони на Русия (по план 200 
МВт). 

През 2016 г. основните приоритетни проекти в областта бяха строителството на 
завод по производство на моторно гориво (АО ''Конденсат'', стойност 45,3 млрд. 
тенге), създаване на аквакултурен комплекс по производство на черен хайвер и 
есетра (ТОО ''Учебно-научен комплекс по опитно-промишлено производство на аква 
култури''), производство на бутилирана вода (ТОО ''Фирма Родник''), производство на 
бетонни изделия (ТОО ''СпецстройСервиз''), усвояване строителството на морски 
съдове до 600 тона (АО ''Уральский завод ''Зенит''), изграждане на газотурбина 



24 

 

електростанция (ТОО «Уральская газотурбинная электростанция», ТОО «Батыс 
Пауэр»), производство на противогази (ТОО "Гузу Алматы") и др. 

Съвместно с турската компания ''Akgun Group’’ се реализира проект по 
организация и строителство на казахстанско-турска индустриална зона. 

Търговията в областта съставя около 7,6 % от създавания в нея БВП, а селското 
стопанство – около 3,5 %. 

Делът на пазарите и ЕТ в търговията на дребно съставлява около 52%, а на 
търговските предприятия – около 48 %. Най-голям дял се пада на гр. Уралск – около 
72%, а на районите в областта – около 28%.  

В областта им около 5 хил. търговски обекта, в т.ч. 4,6 магазина и 5 търговски 
дома. В региона се наблюдава процес по оптимизация на търговските пазари (има 
общо 36 пазара с площ около 170 хил. кв. м, от които около 4 за търговия на едро) в 
направление съкращаване на универсалните пазари.  

 
Карагандинска област – най-обширната област на Казахстан, разположена в 

централната част на страната.  
Територия: 428,0 хил. кв. км, население: 1 385 хил. души. 
Населява се от казахи (около 51 %), руснаци (около 36 %), украинци, татари, 

германци, корейци, беларуси, чеченци и др. 
Площта и съставлява 15,7 % от общата площ на страната (и около 4 пъти по-

голяма по територия от България). На север граничи с Акмолинска област, на 
североизток – с Павлодарска, на изток – с Източно-Казахстанск, на юго-изток – с 
Алматинска, на юг – с Жамбилска, Южно-Казахстанска и Кизилординска, на запад – с 
Актюбинска и на северозапад – с Костанайска област. 

Административен център е град Караганда с население от 499,6 хил. души. 
Същият се намира на сравнително близко разстояние до столицата Астана - около 
240 км. Налице са 9 града на областно подчинение, сред които Темиртау (185 837 
души към м.февруари 2017 г.), Шахтинск (57 хил. души) и Сарань (52 хил. души) са 
в непосредствена близост до областния център. В този район на областта е 
съсредоточено около 65-70% от населението на областта (1,38 млн. души).  

Градовете Жезказган (около 92 хил. души) и Сатпаев (70 хил. души) са 
самостоятелно отделени и близки един до друг градове в югозападно направление от 
Караганда. Град Балхаш (около 74 хил. души) е самостоятелен град, разположен на 
едноименното езеро в страната и намиращ се на равно разстояние между северната и 
южната столица на страната. В него се намира Балхашкия металургичен комбинат 
"Балхашцветмет" на Корпорация «Казахмис» (мед, цинк, злато и др.) с около 10 000 
служители, както и ЗАО "Завод обработки цветных металлов" (произвежда цветен 
прокат – около 30 вида сплави на основата на мед). Другите два града на областта са 
Каражал (19 хил. души) и Приозерск (13 хил. души; на границата на Карагандинска 
и Алматинска области). На областно подчинение се намират и 9 района - Бухар‐
Жырауский, Абайский, Шетский, Каркаралинский, Жанааркинский, Осакаровский, 
Нуринский, Актогайский и Улытауский с численост на населението в тях от 13 до 60 
хил. души. 

Средната заплата в областта през 2016 г. възлезе на 127 308 тенге. 
Областта се населява от казахи (около 50%), руснаци (около 35%), татари, 

германци, украинци и др. 
Карагандинска област е водещ индустриален център, богат на полезни 

изкопаеми и с концентрация на металургическата и въгледобивната промишленост. 
Тук са съсредоточени 100% от находищата на манган в страната, 36 % - на мед, 80 % 
- на волфрам, 64% - на молибден, 54 % - на олово, повече от 40 % - на въглища (в 
т.ч. 100 % на кокс). Запасите на метан се оценяват на около 1 трлн. куб. м. 

Основните запаси на редки метали са съсредоточени на находищата в 
Агадырския руден район – Коктенколь, Кайракты, Караоба, Северный Катпар и др. 

Ежегодно добивът на въглища възлиза на около 30 млн. тона, на медна руда – 
около 30 млн. тона, на желязна руда – 3 млн. тона, производство на стомана – 3 млн.. 
тона, мед – 300 хил. тона. 
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Основните предприятия разработващи мангановите находища са АО 
''Жайремский горно-обогатительный комбинат'', РУ ''Казмарганец'', АО ТНК ''Казхром'', 
ТОО ''Оркен'' и ТОО ''Оркен Атасу''. 

Основните добиващи и преработвателни предприятия на оловно-цинкова руда 
са ТОО ''Нова-Цинк'' и ТОО ''Корпорация ''Казахмыс''. 

Карагандинския въгледобивен басейн е основен доставчик на коксови въглища 
за предприятията от металургическата промишленост на Казахстан. Основните 
въгледобивни предприятия са АО ''АрселорМитал Темиртау'', ''Корпорация 
''Казахмыс'', АО ''ШубаркольКомир'', ТОО ''Сарыарка Енерджи'', ТОО ГРК ''Камбар'', 
ТОО ГРК ''Саткомир'' и др. 

Като перспективен е определян проектът по комплексна преработка на 
въглища, реализиран от китайската енергетическа компания ''Цинхуа''. 

Най-големите обработвателни предприятия в областта са ТОО ''Корпорация 
''Казахмыс'', която представлява многопрофилно добивно-металургично предприятие 
със затворен цикъл на производство, обединяващо редица заводи, рудници и 
енергетични обекти и АО ''АрселорМитал Темиртау'' – включва предприятия с пълен 
металургичен цикъл, находища на въглища, ТЕЦ, спомагателни производства и 
инфраструктура. 

Водещи в машиностроителния отрасъл са ТОО «МашЗавод №1», ТОО 
''Карагандинския машиностроителен завод ''Пархоменко'', ТОО ''Курылысмет'', 
Карагандинския леярски машиностроителен завод, ТОО ''Kazcentrelectroprovod’’, АО '' 
Карагандинския завод за метални конструкции ''Имсталькон'', ТОО ''ЗПХ ''Техол'', ТОО 
«КарГорМаш», ТОО «НПФ «Технология», ТОО «Кұрылысмет»и др. 

В областта е създаден Карагандински машиностроителен консорциум, 
занимаващ се с развитие на добиващо оборудване.  

На територията на областта се изгражда специална икономическа зона 
''Сарыарка'' в сферата на металургията, металообработването и машиностроенето. 

Основни предприятия произвеждащи гумени и пластмасови изделия са ТОО 
''Восход', ТОО ''Карал Пласт'', ТОО ТНК ''Тиатр'', ТОО ''Жакко Караганда''. В 
химическата промишленост са представени ТОО ''Темиртауски електрометалургичен 
комбинат'', ТОО ''ЗСМ ''Скиф'', ТОО ''Треф'', ТОО ''Максам Казахстан'', ТОО ''Егофом'' и 
др. 

Химическа промишленост е представена от ТОО «Темиртауский 
электрометаллургический комбинат» (производство на карбиди), ТОО «Трек» 
(смазки), АО «Максам Казахстан» (производство на взривни вещества), ТОО «Эгофом» 
(производство на пенополиуретан). 

С производство на цимент се занимават АО ''CentralAsiaCement” и АО 
''Карцемент''. 

Водещи предприятия на леката промишленост са ТОО ''Ютария'', ТОО 
''Саранская швейно-трикотажная фабрика ''Galexplus’’, TOO ‘’Азия Тех“, ТОО „Temirtau 
Associatesand Ancillaries“. Същите работят по държавни поръчки или поръчки за частни 
фирми в направление специално облекло и обувки. С пазарна ориентация са 
трикотажните предприятия ТОО «Тэгам», ТОО «Еско», ТОО «Руми-Эн» и обувните ТОО 
«Карагандинская обувная фабрика» и ТОО «PersInternational». 

Хранително-вкусовата промишленост е представена от АО „Евразианфудс“, АО 
„Конфеты Караганды'', ТОО ''Нетижесутфабрикасы'', ТОО ''Аян-М'', ТОО ''Ren Milk‘‘, 
ТОО „Корпорация Караганды Нан'' и др. 

В структурата на обработвателната промишленост фармацевтичната индустрия 
заема незначително място - 0,1 %. С производство на лекарствени средства се 
занимават ТОО «Медком - 2030», ТОО «Фармация 2010» и ТОО «Карагандинский 
фармацевтический комплекс». 

В сферата на строителството, в гр. Темиртау е реализиран проект по 
производство на железобетони траверси на ТОО ''НОРД Пром НС''. Запускат се малки 
проекти за производство на павета, метални конструкции и кирпич. 

В Караганда работи ТОО ИП ''Борусан Макина Казахстан'' – сервизен център по 
обслужване на тежка техника. 
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В областта се изпълняват проекти по изграждане на железопътни и 
реконструкция на автомобилни пътища. Съществуват проекти за строителство ТЕЦ-4 
в гр. Караганда, ТЕЦ - 2 в гр. Жезказган. 

В сферата на търговията има изградени търговско-развлекателни центрове, 
известен пазар е Алтън Орда в Караганда. Сред местните веригите магазини се 
отличава „Южний“. Общо в областта функционират 38 супермаркета и 31 социални 
павилиона. Има 40 продоволствени и универсални пазара, както и 4 общински пазара 
– в Караганда, Сатпаев, Каражал и Жанааркинския район. Най-голям дял в търговията 
на дребно в областта има гр. Караганда - 77% следван от гр. Темиртау- 9,3 %. 

 
Костанайска област – област в Северен Казахстан. 
Територия: 196,0 хил. кв. км, население: 894,192 хил. души. 
Областта граничи с 4 казахстански области – Актюбинска, Карагандинска, 

Акмолинска и Северо-Казахстанска, и с 3 руски области – Оренбурска, Челябинска и 
Курганска.  

Административният център е гр. Костанай (около 232 хил. души), разположен 
на брега на река Тобол. В състава на областта влизат още 4 града – Аркалык (30 хил. 
души; добив на боксит и глина), Житикара (35 хил. души; азбест), Лисаковск (41 хил. 
души; добивна промишленост) и Рудный (130 хил. души; металургия), 16 района, 155 
селски окръга, 81 самостоятелни села и аули. На територията и живеят повече от 100 
националности и народности. От тях (към 01.01.2016 г.) 39,7% са казахи, 41,7% - 
руснаци, 8,6% - украинци, 3,2% - немци, 6,9% - други. 

Областта е основен производител на селскостопанска продукция. Обработват 
се над 10,4 млн. хектара земя. Произвежда над 5 млн. тона зърно, от които 2-3 млн. 
тона изнася в чужбина. От областта се изнася също брашно, злато, азбест и желязна 
руда. 

Проучени са около 400 находища на полезни изкопаеми и минерални суровини, 
в т.ч. на строителни материали – 234 находища, 18 – на желязо, 22 – боксит, 7 – 
злато, 2 – титан, 10 – въглища, по едно – сребро, никел и цинк. В областта се 
съсредоточени около 4 % от световните запаси на желязна руда (92% от 
националните). Тук са концентрирани също 98 % от запасите в страната на боксит, 
81 % - на кобалт, 52 %- на никел, 4,6 % - на титан и 3,1% - на злато. 

Най-крупните добиващи предприятия в областта са АО ''ССГПО'' - открит и 
подземен добив на желязна руда, производство на суровини и концентрат (за нуждите 
на Магнитогорския металургичен комбинат, АО "Миттал Стил Темиртау" и предприятия 
в Китай); АО ''Ваваринское'' – производство на меден концентрат и сплав; филиал на 
АО ''Алуминий Казахстана'' Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление – добив на 
боксит (доставя на Павлодарския алуминиев завод); АО ''Костанайские минералы'' в 
гр. Житикара – единствения в Казахстан завод за азбест; Лисаковский филиал на ТОО 
''Оркен'' – добив и обогатяване на желязна руда; ТОО ''Орион-Минералс'' – добив и 
обогатяване на желязна руда. 

АО «ССГПО» планира строителство на завод по метални продукти в гр. Рудний 
(със съдържание на желязо на по-малко от 90 %). 

В обработвателната промишленост доминира производството на хранителни 
продукти и напитки (56,2%), следвано от машиностроенето (16,3%) металургия 
(17,3%), производство на друга неметална минерална продукция (4,0%), 
производство на гумени и пластмасови изделия (2,3%), лека промишленост (1,3%), 
производство на мебели (0,5%), производство на хартия (0,3%). 

С производството на хранителни продукти се занимават над 70 предприятия, 
сред които основните са «Баян Сулу» (сладкарски изделия), «Алтын Омир» 
(алкохолни и безалкохолни напитки), «ДЕП» и «Милх» (млечна продукция), ТОО 
«Фирма «Арасан» (бира) АО «Костанайский мелькомбинат», ТОО «Romana - Нан», ТОО 
«Аруана – 2010» (брашно), ТОО «Карасу-Ет» и ТОО «Аян-Озат» (колбаси и местни 
изделия), «Ирина и К», «Лидер – 2010» и други. 

Машиностроенето е доминирано от АО «Агромашхолдинг», ТОО «Агротехмаш», 
ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Дормаш», ТОО «Болашак А», ТОО «Дон Мар» и 
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други. В областта се реализира проект по сглобяване на автомобили (Тойота, Пежо, 
Ивеко, Санг Янг, Хюндай и др.). 

Основни производители на металургична продукция в областта са АО «ССГПО», 
ТОО «Рудненский завод металлоконструкций - Имсталькон» и ТОО «МехЛитКом». 

Леката промишленост е представена от предприятия по производство на 
текстил и трикотаж и на обувки - ПК «Большевичка», ТОО «Обувная фабрика 
«Алпамыс», ТОО «Костанайская фабрика валяной обуви» и др.  

През последните 4 години набира сила производството на строителни 
материали. През периода са запуснати заводи за строителен прокат в гр. Костанай 
(ТОО «ЕвразКаспианСталь»), за железобетон в гр. Костанай (ТОО «БК-Строй»), 
домостроителен комбинат в гр. Костанай (ТОО «Костанай МБИ»), дробилно-
сортировъчен комплекс за трошен камък в село Валерьяновка, Тарановски район (ТОО 
«Первомайский Щебзавод»). 

В гр. Аркалык е планирано строителство на вятърна електростанция с мощност 
от 48 МВт. а в Мендыкаринския район - 30 МВт. 

В сферата на търговията са представени вериги магазини «ТОТ» (ТОО 
«Меркурий 2030»), в гр. Костанай - «Норма» (ТОО «КВАРД ЛТД»), ТЦ «Астыкжан» и 
ТОО «Тамаша Маркет». В областта има също 47 социални магазина, в т.ч. 1 пазар за 
търговия на едро и дребно. 

 
Кизилординска област – разположена е в Южен Казахстан.  
Територия: 226,0 хил. кв. км (приблизително 2 пъти територията на България) 

население: 765,2 хил. души, от които градско – 43,6 % и селско – 56,4%. 
Областта граничи с Актюбинска област – на северозапад, с Карагандинска – на 

североизток, с Южно-Казахстанска – на изток и с Узбекистан – на юг. Населявана е 
предимно от казахи (над 96 %). Административен център е гр. Кизилорда (277,8 хил. 
души или 36,3% от числеността на областта). В съставът и влизат също 2 града с 
районно значение - Аралск (32,1 хил. души) и Казалы (6,8 хил. души), 2 селищни 
образования Белкуль (3 хил. души) и Тасбугет (около 20 хил. души), 7 района, 142 
селищни и селски окръга, 260 селски населени места.  

На територията на областта е разположен гр. Байконур, който е 
административно-териториална единица на Република Казахстан, отдаден под наем 
на Русия. На територията му действа руското законодателство и се използва руска 
валута. Числеността на града възлиза на около 70 хил. души, от които 37 % са 
граждани на Руската Федерация, 59 - на Република Казахстан и 4%-други. 

През нейна територия преминават 2 крупни инфраструктурни проекта с 
международно значение - коридорът «Западная Европа - Западный Китай» и 
магистралния газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент». През територията на областта 
протича река Сърдаря, по протежението на която е изградена железопътната линия и 
автомагистралата, част от ''Западна Европа-Западен Китай''. По тази ос са 
разположени 85 % от населените места на областта, при което в тях живее около 93 % 
от населението й. 

Основно областта е специализирана в добиващата, химическата, 
металургичната промишленост, селското стопанство и производството на хранителни 
продукти. Налице са находища на нефт и газ, мед и цинк, злато и молибден, цирконий 
и титан, уран. По запаси на ванадий, областта е на първо място в страната (65% от 
запасите в страната), а на цинк (15,1%), олово (9,6%) и уран (13,7) – на трето. 
Оловно-цинковото находище Шалкия е едно от 5-те най-големите в света (предвижда 
се строителство на обогатителен комбинат и газотурбинна електростанция; «Шалкия-
Цинк ЛТД»). Значителни са залежите на ванадий в находищата Баласаускандык и 
Курумсак. Налице са крупни количества шунгит (разновидност на графита). 
Единственото насипно находще на титан в Южен Казахстан това е Акеспе, 
разположено в т.н. Северно Приаралие (от Аралско море). 

Добиващата индустрия съставлява около 80% от промишленото производство 
в областта. То от своя страна е концентрирано на повече от 90% в гр. Кизилорда. 
Обработвателната индустрия съставлява около 15 % от производството. 
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Крупни нефтодобивни компании, работещи в областта са АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз», АО «Тургай Петролеум», ТОО СП «КуатАмлонМунай», ТОО СП 
«КазГерМунай», АО СНПС «АДМ», АО «НК КОР» и ТОО «Кольжан». Поради изхабяване 
на запасите в перспектива ръста на отрасъла в областта ще намалява. 

Обработвателната промишленост е представена от хранително-вкусови, 
металургични, машиностроителни, химически, текстилни и други предприятия. 

Металургичната промишленост е представена от ТОО „Фирма „Балауса“ 
(ванадий), ТОО „РУ-6“ (уран), ТОО „Семизбаи-У“ (уран), ТОО «Байкен-U» (уран) и др.  

АО «НК СПК «Байқоңыр» (Байконур)» е подписал договор за проучвателни 
дейности на находището на ванадий «Курумсак» в Шиелийския район на областта, 
при което се планира строителство на обогатителен комбинат. 

Машиностроенето е назсочено основно към железопътния отрасъл. Водещи 
компании са ТОО «Аралвагон» и «Сексеульское локомотивно ремонтное депо» в 
Аралския район, «Казалинское вагоноремонтное депо» и «Казалинское локомотивное 
депо» в Казалинския район, ТОО «Ремпассажирвагон-1» в гр. Кызылорда и др. 
Основен купувач на тяхната продукция е АО «КазТемирТранс». В отрасъла е 
реализиран и завод по сглобяване на селскостопанска техника - ТОО СП «Азов-Арал 
Агромаш». 

Значими представители на химическата промишленост са ТОО „Хуа Ю 
интернационал в Кизилорда“ (химически реагенти за нефтената промишленост), ТОО 
„ШНС“ и ТОО СКЗ-У“ (сярна киселина). В областта има 2 предприятия произвеждащи 
и изнасящи полиетиленови тръби – ТОО „Куат“ и ТОО „Казахстанска нефтохимическа 
компания Кемикал“. ТОО «Арал туз» планира реализация на производство на 
калцинирана сода с мощност 200 хил. тона годишно.  

Текстилната промишленост е представена от ТОО «Озык», ТОО «Султан 
Суйрик», ТОО «Швейная фабрика Сырдария», ТОО «Асем» и др., произвеждащи 
специално облекло, медицински халати, униформи, национални носии, постелно 
бельо и др.  

В гр. Кизилорда беше реализиран агропромишлен проект от ТОО „Жан Арай“ по 
производство на фуражи (80 тона на ден) и по преработка на орис (с мощност 150 
тона). Проектът предвижда изграждането и на мелничен комплекс и цех по 
производство на макарони и консерви. 

Сред реализираните проекти са домостроителен комбинат с мощност от 80 хил. 
куб. м железобетонни изделия или около 35 хил. кв. м панелни жилища годишно (ТОО 
„РМЗ Шапагат“), заводи по производство на тухли с мощност от 15 млн. бр. годишно 
(ТОО „Максима Логистик Казахстан“) и с мощност от 4 млн. годишно (Тогыз Аралотын'', 
производство на светодиодни уреди за лед-осветление (ТОО ''Казэнергосбержение“). 
През настоящата 2017 г. следва да бъде пуснат в експлоатация завод за производство 
на стъкло (гр. Кизилорда; стойност на проекта 197 млн. долара). В гр. Аралск се 
планира строителството на завод за калцинирана сода (АО «Арал туз»). Крайната цел 
е вътрешното потребление да се задоволява изцяло с национално производство. 

През 2016 г започна строителството на 2 циментови завода със срок за 
изпълнение до 2018 г. - в Шиелийския район (местната корпорация «Дан Аке» и 
китайската компания «GEZHOVA GRUP CO LTD», мощност 1 млн. тона годишно) и в 
Жанакорганския район (съвестно с руската ЗАО «Глобальная безопасность»). 

Предвиждат се индустриални зони в Кизилорда и в 4 района на областта – 
Аралски, Казалински, Жалагашски и Шиелийски. 

В областта на селското стопанство акцент се поставя на производството на 
ориз, животновъдството и рибното стопанство. В областта работят 16 
оризопреработвателни предприятия, сред които ТОО „Абзал и К“, ТОО „ЖанАрай“, ТОО 
„Сыр Маржаны'', ТОО ''Магжан и К'', КХ ''Акжарма 2'', ТОО ''Тату Агро'' и др. Същите 
формират и основата на хранително-вкусовата промишленост в областта. 
Организирано е и производство на био гориво от оризова слама. 

В областта работят 8 рибопреработвателни завода с мощност 11 хил. тона 
годишно. От тях 2 изнасят продукция в Русия, Украйна и страни от Европа. С доставка 
на рибна продукция се занимават ТОО „Сервисно-заготовителен център „Арал“, ТОО 
„Камбала балык'', ТОО ''СПК ''Кызылорда Балык'', ТОО «Каратерен Балык», ТОО «СЗЦ 
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«Боген»и др. Има също 6 предприятия по производство на колбаси и 1 по преработка 
на зеленчуци. 

Търговията на дребно е доминирана от ЕТ с дял от около 71%. В областта 
функционират около 5200 търговски обекта, 38 пазара, разполагащи с 7 648 
търговски места и с обща площ от244,6 хил. кв. м.  

Мангистауска област - област в Югозападен Казахстан.  
Територия: 166,6 хил. кв. км, население: 616,0 хил. души, от тях около 91% 

казахи и около 6% - руснаци, 1% - азербайджанци и др. Плътност на населението - 
3,7 души на кв. км. 

Разположена е източно от Каспийско море и граничи с Атирауска и Актюбинска 
области на североизток, с Туркменистан – на юг и с Узбекистан – на изток. Основа на 
икономиката на областта е нефтеногазовата промишленост, съставляваща около 90 % 
от общия обем промишлена продукция на областта.  

Административният център е гр. Актау - пристанищен град, основан през 
1963 г. (около 183 хил. души или около 30% от населението на областта). 
Отдалечеността му от гр. Астана е 2413 км. Областта включва още един отделен град 
Жанаозен (около 114 хил. души), 5 района (в т.ч. малкия град Форт Шевченко – около 
5,6 хил. души), 44 селски окръга и 61 селски населени места. 

Специализирана е в развитие на животновъдството и нефтеногазовата 
промишленост. Има важно значение за развитие на транспортно-логистичните връзки 
в региона. През нейната територия преминават два международни транспортни 
коридора ТРАСЕКА и ''Север-Юг'', свързващи Източна Европа с Централна Азия и 
Северна Европа със страните от Персийския залив. 

Сред приоритетите за развитието й са развитието на СИЗ ''Морпорт Актау'' и 
транспортно-логистичния потенциал, в т.ч. разширяване на Актауското международно 
пристанище (нарастване на мощността му до 2,5 млн. тона годишно; основно нефт и 
сухи товари) и развитието на фериботния комплекс в пристанище Курик с мощност от 
4,1 млн. тона годишно (за превоз на стоки от Източна Азия към Кавказ и Турция; 
проектът е приоритет на НК „КТЖ“). Пристанище Курик е определено също да бъде 
претоваръчен пункт за транспортиране на нефт в Азербайджан (за Баку-Тбилиси-
Джейхан). Развитието му в това направление е финансирано от „КазМунай Газ“ и 
италианската „Ени“. 

Пристанище Баутино ще продължи да се използва като база за поддръжка на 
морски операции и осъществяване на претоварване на оборудване, строителни и 
гориво-смазочни материали и др. за нефтодобивните компании (в него са базирани 
плавателните съдове на компаниите, разработващи шелфа на Каспийско море). 
Предвижда се също изграждане на жп. линия „Мангышлак-Баутино», с което да се 
увеличат превоза на нефт от казахстанските находища за износ през пристанище 
Баутино.  

Гъстотата на автомобилните пътища в областта съставлява 13,3 км/1000 км2, 
площ, което е по-малко в сравнение със съседните Актюбинска (17,2), Атырауска 
(18,6) и Западно-Казахстанска области (30,3) и средния показател за страната - 35,4 
на 1000 кв. км. За развитие на транспортния потенциал на областта бяха реализирани 
проекти по строителство на железопътната линия «Боржакты-Ерсай» (по държавната 
програма ''Нурли Жол''), фериботен комплекс и съдоремонтен завод в село Курык, а 
също по реконструкция на автомобилните пътища «Жанаозен - Туркменистан», 
«Бейнеу - Узбекистан“. Пътят Актау-Бейнеу-Атирау е реконструиран със заем от 
Азиатската банка за развитие.  

Мангистауска област, заедно с Атирауска област и гр. Алмати е един от трите 
донори на страната. Тя представлява промишлен район в който се добива около 25 % 
от нефта в Казахстан. Голяма част от находищата са съсредоточени около гр. 
Жанаозен и на полуостров Бузачи. На нейна територия са проучени повече от 60 
находища на нефт и газ. Основните нефтени и газови находища са Каламкас, 
Каражанбас, Жетыбай, Узень, Северные Бузачи, Дунга, Арман, Тасболат и др. и са 
разположени на територията на Тупкараганския, Мангистауския, Каракиянския 
райони и град Жанаозен. Същите се разработват от крупни добиващи компании като 
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АО «Мангистаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО 
«Каракудукмунай», ФК «Бузачи Оперейтинг ЛТД» и др. 

Обработвателната промишленост е представена от химически отрасъл, 
машиностроене, производство на нефтопродукти и др. Най-голям дял в нея има гр. 
Актау, където са концентрирани крупните и средни предприятия. 

Химическото предприятие ТОО «КазАзот» е най-голямото в Казахстан по 
производство на азотни торове – амониева селитра, течен амоняк, азотна киселина 
(93% от производството в страната). Предвижда строителството на газотурбинна 
електростанция с мощност 45 МВт за собствени нужди. 

С преработка на нефтопродукти се занимават ТОО «СП «CASPI BITUM» 
(казахстанско-китайско предприятие, среща сериозна конкуренция от страна на руски 
производители) и ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» (ТОО «КазГПЗ», 
оборудването му е износено в значителна степен, заводът е от 1973 г. и се предвижда 
модернизация; то е дъщерно предприятие на АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»).  

Машиностроенето е представено от ТОО «Прикаспийский машиностроительный 
комплекс», АО «Каскор-Машзавод», ТОО «GММОS Казахстан»1,  ТОО «Судоремонтный 
завод Мангистауской области»2, ТОО «Сага-Аташ»3 и др. През 2015 г. е пуснат в 
експлоатация завод по производство на винтови помпи - ТОО «КУДУ Индастриз 
Казахстан» (Индустриален парк, г. Актау). 

Производство на метални изделия (основно метални конструкции) 
осъществяват ТОО «Caspian Offshore and Marine Construction» (преди ТОО «Keppel 
Kazahstan»), ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз», ТОО «Ерсай Каспиан 
Контрактор» (последното е сред системообразуващите предприятия в областта).  

Металлургията е представена от ТОО «Актауский литейный завод» - ТОО АЛЗ 
(производство на стоманени заготовки и прокатно производство); АО «АrcelorMittal 
Tubular Products Aktau» (стоманени тръби с голям диаметър; натовареността му през 
м.г. – около 25 %). 

Строителната индустрия е доминирана от ТОО «Каспий Цемент», АО 
«Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов», ТОО «Темиртас-1», 
ТОО «Управление производственных предприятий», ТОО «Карьертау» и ТОО «Строй–
Деталь» (цимент, азбест, бетон, железобетонни изделия и тротоарни плочки). 
Извършват се дейности по излизане на проектна мощност на домостроителен комбинат 
в гр.Актау, Комбинат по индустриално строителство (Актау), Завод за железобетонни 
изделия, завод за метални конструкции в СИЗ „Морпорт Актау“. В гр. Форт-Шевченко 
се счита като перспективен за производство на строителни материали - произвеждат 
се железобетонни изделия и се добива трошен камък.  

В леката промишленост работят АО «Жамал-ай»; ТОО «Жанарыс»; ТОО «УПП 
КОС» (защитни обувки, защитно облекло за силовите структури, специализирано 
облекло за нефтеногазовия отрасъл, текстилни изделия).  

В СИЗ «Морпорт «Актау» завършва проект на фармацевтичен комплекс за 
инфузионни лекарствени фирми с мощност 20 млн. бр. годишно. Предвиждан е и завод 
с китайско участие - ТОО «ФармЧакур», чието пускане в експлоатация е забавено. 

В структурата на селското стопанство преобладава животновъдството - 86% 
(камили, овце и коне). Около една трета от отглежданите камили в страната са 
съсредоточени в Мангистауска област. Основен производител са домашните 
стопанства. Селскостопанските организации формират едва около 3-4 % от 
производството. В региона има около 9-10 парника с обща площ около 9-10 хектара. 
С рибно стопанство се занимават 15 стопански субекта. Съществуват 7 приемни пункта 
на риба, разполагащи с хладилно оборудване. 

В региона има цехове по преработка на камилско мляко - ТОО «Таушык ауыл 
шаруашылыгы» (450 тона годишно) и ТОО «Жанаозенский молочный завод» (2000 
тона). През 2014 г. е пуснат в експлоатация цех по обработка на вълна в село Таучик, 

                                                 
1ТОО «ГММОС Казахстан» участва в реализацията на разширение на ТШО 
2 Пуснат в експлоатация през 2010 г. (Тупкараганский район) 
3ТОО «Сага-Аташ» е разположено в гр. Форт-Шевченко, Тупкарагански район и извършва ремонт на 

малки плавателни съдове. 



31 

 

Тупкарагански район (ТОО «Таушык ауыл шаруашылыгы») с мощност от 615 тона на 
година). С производство на месо и месни продукти се занимават ТОО «Сенек», ТОО 
«Таушык ауыл шаруашылыгы», ТОО «Карагантубек» (осигуряват продукти на 
нефтените компании). Крупни хлебопроизводители са ТОО «Ак-нан Мангыстау» и ТОО 
«Maga-Bred» в гр. Актау. Наскоро беше пуснат в експлоатация ТОО «Бейнеуский 
зерновой терминал» - завод за съхранение и преработка на зърно с мощност от 90 
хил. тона брашно и 30 хил. тона фураж годишно. 

Долът на търговията в БВП на региона съставлява около 3,2 %. Извършва се 
оптимизация на търговските пазари за съкращаване на количеството и площта на 
универсалните пазари. В областта има около 22 пазара, осигуряващи около 7373 
търговски места и площ от 285 417 кв. м. От тях 16 се намират в гр. Актау и 3 в гр. 
Жанаозен. 

В региона се отбелязва липсата на достатъчно количество плодохранилища, 
поради което такива са планирани в Актау (4 и 5 хил. тона) и Жанаозен (2 хил. тона). 
Азербайджанската компании ТОО «Центр Производства и Логистики Азерсун», 
реализира проект по изграждане на складове помещения от 178,7 тыс. кв. м. за 
съхранение на продоволствени стоки. 

Теплоснабдяването се осъществява в Актау от ТЕЦ-1 и ТЕЦ-2 на ТОО «МАЭК-
Казатомпром», а в Жанаозен - ГКП «Озенжылу». Преминаването на останалите 
населени места към централизирано отопление се счита за нецелесъобразно. 

Водоснабдяването в областта се осигурява посредством опресняване на морска 
вода (ТОО «МАЭК-Казатомпром»), чрез водопровода «Астрахань-Мангышлак» и чрез 
подземни находища на вода. Достъпът до централно водоснабдяване в Актау и 
Жанаозен е на 100 %. Само в тези два града има и канализационна система, 
обхващаща около 93 % от тяхното население. В селата централно водоснабдяване 
ползват по-малко от 50 %. Общо в областта има около 404 км. канализация, от които 
302 км. се нуждаят от замяна. 

В Мангистауска област се наблюдава ръст на промишлените и битовите 
отпадъци, което е валидно като правило и за цялата страната. Това обуславя 
наличието на перспективи за внедряване на пречиствателни съоръжения и 
инсталации. Законни сметища има в градовете Актау, Жанаозен, Форт-Шевченко, 
селата Бейнеу, Курык, Шетпе, а също на находищата Каламкас и Каражанбас. В 
Жанаозен е пуснат завод за преработка на отпадъци. Такъв се предвижда и в гр. Актау 
с финансиране от ЕБВР. На територията на областта има 34 полигона за редиоактивни 
отпадъци, в които са събрани над 1511,7 хил токсични и радиоактивни отпадъци, в 
т.ч. над 59,5 хил. тона радиоактивни. Най-сериозен проблем представлява 
хранилището за ураносъдържащи отпадъци «Кошкар-Ата», расположено на 7-8 км. от 
Каспийско море и на 3-4 км от областния център и в непосредствена близост до селата 
Баскудык, Атамекен и Даулет в Мунайлинския район. Във връзка с това се предвижда 
рекултивация на депото. 

 
 
Павлодарска област - областта се намира в Северо-източната част на 

Република Казахстан. През нея протича река Иртиш.  
Територия: 124,8 хил. кв. км, население: 758,6 хил. души, от които градско 

70,5% и селско – 29,5%. 
На север граничи с Омска област на Русия, на северо-изток – с Алтайския край, 

на юг – с Източно Казахстанска и Карагандинска област, на запад – с Акмолинска и 
Северно Казахстанска области. 

Административният център е гр. Павлодар (около 336 хил. души). В нея влизат 
още 2 града - Екибастуз (около 160 хил. души, значим индустриален и енергиен 
център) и Аксу (около 46 хил. души), 10 селски района, 148 селски окръга, в т.ч. 3 
селищни образувания и около 408 села. 

Населението й се състои от около 51% казахи, 36%-руснаци, 4%-украинци, 
2,8%-немци и др.  

Областта заема водещо място в минерално-суровинния комплекс на страната. 
В нея са концентрирани около 35,7 % от запасите на въглища в Казахстан (първо 
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място), 16 % - на никел (второ място), 5,2 % - на злато (4-то място), 3,7 % - на мед, 
2,3 %-на молибден, 0,9 %- на цинк, 0,3%- на олово 1,7 %- на барит и 30 % - на 
варовик. Общо на територията й са разположени 139 находища на полезни изкопаеми. 

Запасите на строителен камък се оценяват на около 213,4 млн. куб. м, на глина 
– 136,6 млн. куб. м, на пясъчно-чакълени смеси – 123,3 млн. куб. м, на строителен 
пясък – 29 млн. куб. м. 

Областта има значителни запаси на сол, добивана на езерата Большой 
Калмакан, Большой Таволжан, Туздысор, Жамантуз-2 и др. 

Делът на областта в промишленото производство на Каахстан е около 7 %, в 
добива на въглища – около 59,5 % от добива в страната, в производството на 
електроенергия – 38%, в производството на феросплави – около 73,1%, а на 
нефтопродукти – около 30%. В нея се произвежда цялото количество необработен 
алуминий и оксид алуминий, произвеждани в страната. 

В икономиката на Павлодарска област, най-голям дял има промишлеността – 
около 32 % (обработващата – 22,5%, добивната – 3,4%, производството на 
електроенегия – 5,8% и водоснабдяване-0,4%), търговията -13%, транспорта-17%, 
строителството - 8% и др. 

В областта има 16 системообразуващи предприятия формиращи около 80% от 
промишленото производство. Сред тях: 

Добивната индустрия е представена от ТОО „Богатыр Комир'' (въглища), ТОО 
''Майкубен-Вест'' (въглища и лигнит), АО ''Евроазиатска енергетическа корпорация'' 
(добив на въглища и производство на електроенегия) и ТОО „KAZ MINERALS 
BOZSHAKOL” (добив на меден концентрат и медна руда). 

Металургичната промишленост – черна и цветна, е водеща в областта. 
Произвеждат се алуминий, манган, стомана, необработено злато и сребро, тръби и др. 
Основните предприятия в отрасъла са АО „Аксуский завод за феросплави“ филиал на 
„Казхром“ (производство на феросплави), АО „Алуминий Казахстана“ (алуминий и 
електроенергия), АО „Казахстанский електролизный завод" (необработен алуминий), 
АО „Майкаинзолото“ (добив и преработка на цветни метали), Павлодарски филиал на 
ТОО „Кастинг“ (стомана), ТОО „KSP Steel” (производство на безшевни тръби и стомана) 
и др. 

ТОО „Павлодарски нефтопреработвателен завод“ е един от трите крупни 
предприятия по производство на нефтопродукти (с дял от около 8% от 
обработвателното производство на областта). 

Основните машиностроителни предприятия са АО „Казенергокабел“ 
(проводници) и АО „Павлодарски машиностроителен завод“ (метални конструкции). 

АО „Павлодар-энерго (производство на електро и топлоенергия), АО „Станция 
Экибастузкая ГРЭС-2" (електро и топлоенегия), ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1" 
(електроенергия). 

Освен гореизброените системообразуващи предприятия в добивната индустрия 
работят също разрез ''Восточный'' АО ЕЭК и ТОО ''Ангренсор'' (добив на каменни 
въглища), както и ТОО „Майку бен Вест“, ТОО ''Гама'', ТОО ''Гама Талдыколь“ и ТОО 
„Директ“ (добив на лигнитни въглища) и др. 

Машиностроителният отрасъл на областта произвежда също подемна техника, 
електромонтажни и електротехнически изделия, изделия от метал и инструментална 
екипировка, товарни полувагони, резервни части за железопътния транспорт, 
електроди и заваръчно оборудване, котли за отопление, инструменти за 
нефтодобивната промишленост, абразивни инструменти и др. Тук са разположени 
предприятията ТОО „Казахстанска вагоностроителна компания“, ТОО 
„Проммашкомплект“, ТОО ‚Format Mach Company”, ТОО ''РИТАМ-Павлодар'', ТОО 
''Павлодарский трубопрокатный завод“, АО „Завод за електромонтажни изделия“, ТОО 
„ПКТИАМ“, РГП „Енбек Павлодар“, ТОО „Технологические линии“, ТОО „Екопром 
Павлодар“ ТОО „Павлодар Метиз Център“ и др. Общо отрасълът формира около 8,7% 
от обработвателната промишленост на областта. 

В химическата промишленост са представени АО „Каустик“ (производство на 
хлор, солна киселина, сода каустик), ТОО „Нефтехим ЛТД“ (етер и пластмаса), ТОО 
„Лакра“ (бои и лакове) и др. 
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Фармацевтичната индустрия е представена от ТОО „Ромат“ и други малки 
предприятия. 

Леката промишленост е представена от ТОО „ДЕКО“ и ТОО „Жас Булак“ 
(шивашки изделия), ТОО „Иртыш спецодежда“ (специално облекло и обувки), ТОО 
Технопромтекс“, ТОО „ЕТИМАКС“, ТОО „Казпрофбезопасност“ и Съюзите на 
инвалидите от войните в Афганистан и на слепите. Общо имат дял от 0,4% от 
обработвателната промишленост на областта. 

На територията на областта има повече от 30 предприятия на строителната 
индустрия. С производство на неметална минерална продукция се занимават „АО 
„КазБитумСервис“, ТОО „Завод МВИ“, ТОО компания „Стирол“, ТОО СК „Атамура“, ТОО 
„ЗЖБИ ТемирТас Павлодар“, ТОО „ПВ Агропромстрой“, ТОО „ДАНиЕР“, ТОО „Вершина“, 
ТОО териториално строителна компания „СИГМА“. Произвеждат се покривни и 
топлоизолационни материали, железобетонни изделия и конструкции, врати, 
прозорци, тухли, полиетиленови и метални тръби, бетон, вар и др. 

ТОО „ЗЖБИ ТемирТас Павлодар“ е домостроителен комбинат, единствен в 
областта за производство на железобетонни изделия. Открит е през 2015 г и има 
мощност от 100 хил  кв. м годишно. През 2015 г. беше запуснат и проект на ТОО „KAZ 
Minerals Bozshakol" по строителството на комбинат за добив и преработка на 30 млн. 
тона руда и производство на 100 хил. тона мед. 

В СИЗ „Павлодар“ се произвежда сода каустик, хлор, натриев хипохлорит, 
солна киселина, битова химия и дезинфекциращи средства и калциниран нефтен кокс 
(АО „Каустик“, ТОО „БО-НА“, ТОО „Белизна – ПВ“, ТОО „УПНК – ПВ“) 

През периода 2017-2020 г. се планира реализацията на производство на 
смазочни материали, композитни коагуланти, агрохимическа продукция, преработка 
на мазут и др. (ТОО „Evooil Kazakhstan” ТОО „ASCOR„ ТОО „A.S.K. Chemicals“, ТОО 
„Северхим“). 

В сферата на селското стопанство превес има животновъдството с дял от около 
57% от БВП в сектора. Основно отрасълът произвежда месо, мляко, зърно, картофи и 
зеленчуци. 

 
 
Северно-Казахстанска област – област в Северен Казахстан. 
Територия: 97,99 хил. кв. км., население: 569,4 хил. души (01.01.2016 г.), от 

които 56,3 % - селско население. 
На север областта граничи с Курганска, Тюменска и Омска области на Русия, 

на юго-изток – с Павлодарска, на юг – с Акмолинска и на запад – с Костанайска 
области. 

Административният център на областта е гр. Петропавловск, разположен на 
река Ишим (около 216 хил. души или около 38% от населението на областта). В нея 
влизат още 4 града с районно значение – Булаево (7,6 хил. души), Мамлютка (7 хил. 
души), Тайынша (11,6 хил. души) и Сергеевка (7,3 хил. души), 13 района и 190 селски 
окръга и 673 селски населени места. 

Населението и се състои от 35 % казахи, 49% - руснаци, 4,3% – украинци, 
3,5%-немци, 2,2% – поляци, 2,2-татари, 1-беларуси и др.  

На територията на областта са концентрирани около 65 % от запаси на олово 
в страната (в т.ч. тук се намира най-голямото неусвоено находище на олово в света), 
36,6 5 – на цирконий, 19 % - на уран, 5% - на титан, 1,1 % - на волфрам. Проучени 
са общо 286 находища на полезни изкопаеми, в т.ч. 34 – метали, 2 – неметали, 217 – 
строителни суровини, 33 – на подземни води, от които 6 - минерални. 

Структурата на регионалната икономика доминира от селското стопанство - 
около 25 %, търговията - 15,5%, операциите с недвижими имоти - 12%, 
промишлеността - 11,8 % и др. Като системообразуващи се определя 5 предприятия 
върху които се осъществява пряк контрол на местното съдържание - АО «ЗИКСТО», 
АО «Султан ЭММК», ТОО "Мамлютский мукомольный комбинат", ТОО 
"Петропавловский ликероводочный завод" и ТОО "СТ «Гедеон". 

Основна на икономиката на региона е селското стопанство – областта е водещ 
аграрен район на страната. Регионът произвежда около една трета от зърното в 
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Казахстан, при което формира около 11% от произвежданата селскостопанска 
продукция в Казахстан (заема площ от 3,6% от територията на страната). В 
структурата на селското стопанство растениевъдството заема около 70 %, а 
животновъдството – около 30 %.  

Промишлеността е доминирана от обработвателната промишленост – с дял 
около 70 %, електроснабдяване – около 23 % и водоснабдяване и канализация – 
около 4%. Добивът е слабо развит - 0,9 % от промишленото производство. Основно 
производството е концентрирано в гр. Петропавловск и районите «Г. Мусрепого», 
Тайыншински и Кызылжарски. Най-слаборазвита е в Акжарския, Мамлютския и 
Жамбылския райони. 

Добиващата промишленост е насочена към добив на строителен камък, пясък, 
полиметална златосъдържаща руда и метална руда. Концентрирана е в 3 района: 
Акжарски, Кызылжар и Тайыншински. Общо включва 32 предприятия. 

По-значими са: ТОО «Тиолайн», извършващо добив на метална руда и 
производство на титаноциркониеви концентрати в Тайыншинския район и на 
находище «Аулие» в Есильския район, и изнасящо за Китай и Русия; АО «Сырымбет» 
(добив на олово), АО «Семизбай» (уран), ТОО «Аулие Голд Майнинг» (злато).  

За развитие на отрасъла, през 2016 г. австралийската компания «Iluka 
Resourses LTD» пристъпи към геологическо изучаване наличието на титаноциркониева 
руда в областта, с цел строителство на завод по обработка на минерален пясък на 
ориентировъчна стойност от около 500 млн. долара. Основните проекти в отрасъла са 
строителството на комплекси по добив на злато в Есилския район (ТОО «Аулие Голд 
Майнинг»; 2014), по производство на вермикулит (ТОО «Кокшетау Жолдары; срок - 
2018 г.) по преработка на оловосъдържащи руди (АО «Сырымбет»; срок - 2018 г.), по 
добив на медно-златна руда на находище «Баксинское» в район Г.Мусрепова (ТОО 
«Баксинское MZM»; срок - 2019 г.) и по добив на полиметални руди (ТОО 
«Володаровское PRP»; срок - 2020 г.). 

Обработвателната промишленост включва хранително-вкусова промишленост 
(45,7%), машиностроене (17,4%), ремонт и монтаж на машини и оборудване (8%), 
производство на гумени и пластмасови изделия (2,4%), производство на други 
неметални минерални продукти (1,7%), металургия (1,2%), химическа промишленост 
(0,1%) и други (23,5%). Общ оса регистрирани 294 производства, в т.ч. 6 крупни, 21 
средни и 267 малки предприятия. 

Производството на хранителни продукти доминира поради аграрната 
ориентация на региона, която способства развитието на преработвателната 
промишленост. В отрасъла има общо 77 предприятия, в т.ч. 2 крупни, 9 средни и 66 
малки (рафинирано масло, месна и млечна продукция, брашно, хляб и алкохол).  

Водещи износители на брашно са АО «Мамлютский мукомольный комбинат», 
ТОО «Асыл-Дан», АО «Султан ЭММК», ТОО «Фирма Диканшы», ТОО «СевЕсильЗерно» 
и ТОО «КЭСС». Други водещи предпприятия са ТОО «Молпродукт», ТОО «Масло-Дел» 
в гр.Петропавловск, АО «Султан-ЭММК», ТОО «Молочный союз», ТОО 
«Казмясопродукт», ТОО «Молсервис», ТОО «НанинвестКондитер», ТОО «СБИ-Агро» и 
ТОО «Кзылтуский мукомольный комбинат». През 2015 г. е пуснато в експлоатация 
предприятие за сухи закуски «Радуга». Изпълнявани са проекти по производство на 
гъби, захар и др. 

В машиностроенето работят 30 предприятия по производство и 26 – по ремонт 
и монтаж на машини и оборудване. Основните заводи в областта са ''Петропавловския 
завод за тежко машиностроене'', АО ''Мунаймаш'', ''Казнефтегазмаш'', АО «Зиксто» 
(това е първият завод в страната, запускащ железопътни вагони) АО «Завод им. 
С.М.Кирова» (произвежда средства за автоматика и сигнализация), които са 
специализирани в производството на продукция за нефтеногазовия комплекс, 
железопътния и енергетическия комплекс.  

През 2015 г. беше запуснат машиностроителен завод ''КАЗТЕХ-МАШ'' по 
сглобяване на комбайни SAMPO, косачки и друга селскостопанска техника – съвместно 
с финландската компания "Сампо" и полската ''Пронар'' (през 2015 г. за произведени 
93 единици техника). През 2016 г. е открит ТОО СП «Петропавловский тракторный 
завод» (марка «К-704-4Р «Батыр»). 
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Планира се производство на клапани за нефтодобивния сектор, усвояване на 
производство на мобилни сонди и др. 

Металургията включва 1 средно (ТОО «Петропавловский трубный завод» и 4 
малки предприятия 

Планира се металургичен комплекс с мощност 6 хил.тона на находище 
«Сырымбет» в Айыртауския район (АО «Сырымбет»), добив на медно-златна руда и 
строителство на обогатителен комбинат (ТОО «Баксинское MZM»), обогатителен 
комплекс за полиметална руда (ТОО «Володаровское PRP»), производство на 
стоманени тръби с голям диаметър (ТОО «Петропавловский трубный завод»). 

Строителството е представено от ТОО «Блок» (хидроизолационен материал 
«Ризолин»), ТОО «Единство» железобетонни елементи и изделия), ТОО 
«Петропавловский завод строительных материалов» (полиетиленови тръби), ТОО 
«Завод быстровозводимых зданий и сооружений» (метални конструкции и сандвич 
панели), ТОО «Soltustik rubber recycling» (гумени плочки и павета, 
травмообезопасителни покрития за детски площадки), ТОО «Петропавловский 
трубный завод» (стоманени тръби), ТОО ''Алаугаз'' (керамични тухли). 

Производството на мебели извършват 7 цеха, сред които ТОО 
«Промстроймебель», ТОО «Фирма Макаров и К», ИП «Левин», ТОО «Мебельная 
фабрика Леонтьева». 

Облекло произвеждат 5 малки предприятия - ТОО «Швейная фабрика военной 
одежды» и ТОО «Швейная фабрика Прогресс», ТОО «Универсал Север», ТОО филиал 
«Енбек-Кызылжар» ТОО «Lider PROF FASHION». Производство на текстилни изделия 
извършват 7 предприятия, сред които основни са учебно-производствените общества 
на слепите и на глухите. ТОО «Петропавловский кожевенный завод» произвежда 
кожа. Предвижда се ново кожено производство с китайската компания Eurasia Crown 
Abudant Group на стойност около 3 млрд. тенге. 

Търговията в района отбелязва по-ниски стойности от среднорепубликанските 
по отношение на своя дял в БВП в региона. По обем на търговия на дребно на човек 
от населението, регионът заема 10 място в Казахстан. Най голям дял в търговията на 
дребно има гр. Петропавловск (около 61 %). Най-голям дял в продажбите има ЕТ – 
около 62%, средните и крупни предприятия – 18% и малки – 20%. Количеството 
магазини за потребителски стоки възлиза на около 5250 единици. Общите търговски 
площи са около 450 хил. кв. м. В гр. Петропавловск, през 2015 г. е запуснат ТРЦ 
„Семейный4“ с търговска площ от 5,4 хил. кв. м, а през 2016 г. търговско-пазарен 
комплекс „Олжа“ с площ от 2230 кв. м. 

През периода 31.08-16.09.2016 г. местната власт е провела информационно-
пропагандна работа под девиза „Бизнес във всяко село", посветено на 25-а годишнина 
от Независимостта на РК и честванията на 80-а годишнина на СКО. Разяснени са били 
мерките и инструментите за държавна подкрепа на предприемачите в рамките на 
Единната програма за подкрепа и развитие на бизнеса «Пътна карта на бизнеса – 
2020», финансовите нефинансовите мерки за подкрепа на предприемачите по 
програмите на Фонда «Даму» и действащите програми, реализирани от националния 
холдинг «КазАгро». 

 

Южно-Казахстанска област – област в Южен Казахстан. 
Територия: 117,3 хил. кв. км, население: 2 841,3 хил. души или около 16% от 

числеността на страната. Плътност 23,7 души на кв.км. Делът на селското население 
съставлява около 55 %. 

На изток областта граничи с Кизилординска област, на север – с 
Карагандинска, на запад – с Жамбилска област, на юго-запад – с Узбекистан. Има 
малка граница с Киргизстан.  

Населението й се състои от около 73% - казахи, 17% - узбеки, 4% - руснаци, 
1,2% – азербайджаанци, 1,2 – таджики и др.  

Административният център е гр. Шимкент, който разполага с 2 индустриални 
зони - Онтустик (337 ха) и Тассай (89 ха) и една СИЗ Онтустик (200 ха). Областта 
включва още 3 града с областно значение - Туркеста́н (160 хил. души), Кента́у (61 
хил. души) и Ары́сь (41 хил. души), 11 района, 4 града с районно значение - 
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Сарыагаш (51 хил. души), Шардара (31 хил.души), Жетысай (29 хил. души) и 
Ленгер (26 хил. души), 177 селски администрации и 836 населени места. 

Районът има важно значение от гледна точка на съседството му с Узбекистан, 
посредством КПП Атакент и Гагарин. През него преминават два международни пътя М-
32 (Шимкент-Самара) и А-2 (Ташкент-Шимкент-Тараз-Алмати-Хоргос), както и 
транзитния коридор „Западна Европа-Западен Китай“. 

Гранични райони са Мактааральския, Сарыагашския, Шардаринския и 
Казыгуртския (356 населени места). В Шымкентската агломерация влизат гр. 
Шимкент, гр. Арыс, район Байдибек, Тюлькубасски, Казыгуртски, Толебийски, 
Ордабасынски и Сайрамский райони. 

ЮКО е специализирана в производството на селскостопанска продукция, 
производство на нефт и нефтопродукти, текстилна продукция, строителни материали 
и уран. В областта има около 200 хил. действащи субекта на малкия и среден бизнес, 
което я поставя на второ място в страната след гр. Алмати.  

Южно-Казахстанска област е крупен доставчик на кожа, растително масло, 
плодове, зеленчуци, макаронени изделия. Единствения производител на памук 
(суровина) в Казахстан. Тук се произвеждат около 36 % от плодовете в страната, 25 
% - от зеленчукопроизводството, 60 % - от лозята, 65 % - от дините и пъпешите. 

Поради сравнително по-благоприятните климатични условия на областта, на 
нейната територия са разположени около 87 % от оранжерийните комплекси в 
страната (над 1000 хектара). Направлението остава перспективно, при което се 
планира увеличаване на оранжерийните мощности. На площ от 44,2 хил. хектара е 
изградено капково напояване, при което нейното разширяване също остава 
приоритет. 

Животновъдството заема 46 % от произведената продукция в селското 
стопанство. Регистрирани са общо около 43 предприятия по преработка на месо и 
около 38 – по преработка на мляко. Произвежданите количества годишно са - над 200 
хил. тона месо, над 700 хил. тона мляко, около 300 млн. яйца. Предвид поставяния 
особен акцент от страна на Казахстан да увеличава износа към Китай, в т.ч. на месо, 
и към други страни, развитието на селскостопанското производство също остава сред 
най-важните приоритети на страната и областта. 

Интерес към селско-стопанския сектор на областта проявяват компании от 
редица страни, сред които Израел, Турция, Узбекистан, Китай, Европа и др. 

С цел развитие на памукопроизводството и текстилния отрасъл е създадена СИЗ 
''Онтустик''. В отрасъла се отличават редица производители на памук, сред които 
крупни - АО «Қазақстан Мақтасы», ТОО «Багара-Макта», ТОО «Корпорация Ақ-
Алтын», ТОО «Khansuar Invest Company», ТОО «Хлокопере-рабатывающий завод 
«Мырзакент» и средни предприятия - ТОО «Комбинат «Фараб»,  ТОО «Туркестан-
Макта»,  АО «Хлопковая Контрактная Корпорация» ТОО «Хлопкоперерабатывающее 
предприятие «Махталы», ТОО «Rоad-Text LTD» ТОО «AIIG Kazakhstan» (АИИГ 
Казахстан), ТОО   «Корпорация Евразия», ТОО «Узын-Ата Мақта» и др. В текстилната 
промишленост водещи предприятия са ТОО «AzalaTextile», АО «Ютекс» и АО 
«Меланж» (памучни прежди и тъкани), ТОО «Хлопкопром Целлюлоза» (памучна 
целулоза) и др. В производството на кожа и изделия от кожа  - ТОО «Turan-Skin» и 
ТОО «LEON». В Шимкент се изграждат още 3 фабрики ТОО «Узал-Дери», ТОО «AL-
SHYM» и ТОО «Куат-2002». 

По-големи производители на брашно са ТОО «Алтын-Дан», ТОО 
"ЮГПИЩЕПРОМ", ТОО "Kasimhan Grain Products", ТОО "Miller & K", ТОО "Корпорация 
Атамекен", а на растително масло АО "Шымкентмай", ТОО "Арай" и др. 

Общо хранителна продукция произвеждат около 200 предприятия, от които 43 
– преработка на месо, 40  - преработка на мляко и 36 – преработка на плодове и 
зеленчуци. Имат натовареност около 70 %. 

Развива се птицепроизводството (ТОО «Шымкент кус», ТОО «Инфрастрой ЛТД», 
ТОО «Қазығұрт құс өнімдері» и др.).  

За реализация на основна селскостопанска продукция, в т.ч. месо и зеленчуци, 
в Шимкент има около 240 социални търговски места – на пазарите «Айна», «Самал», 
«Алаш», «Қапланбек», «Жаңа Шахар», «Көктем» и «Базар»). Има също 15 социални 
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магазина (ТОО «Атамекен корпорациясы»), реализиращи продукция с 10-15% по-
ниски цени от пазарните. 

Около 60% от търговията на дребно се реализира от търговски дружества, а 
около 40 % - на пазари и от ЕТ. Повече от 80% от обема на търговията в областта се 
пада на гр. Шимкент, около 4,4% - на Туркестан, 3% - на Сайрамския район и 3,0% - 
на Сарыагашския район. Търговията на едро е концентрирана в гр. Шимкент – около 
90% дял. 

Промишлеността съставлява около 27% от БВП на региона. 
В структурата на промишленото производство основна част заема 

обработвателната промишленост - 61,5%, а добиващата - 28,9%. Най-голям дял в 
производството на промишлена продукция има гр. Шимкент (около 42 %) и Созакския 
район – 32,7% (най-вече поради добива), а най-малък Байдибекския– 0,3%, 
Казыгуртския – 0,7% и Шардаринския (1,0%) райони и гр. Арысь (1,1%). 

В областта се добиват метална руда, нерудни полезни изкопаеми, сол и натриев 
хлорид. Добивът на метална руда съставлява около 93 % в структурата на добивния 
отрасъл на региона. Такъв се извършва Созакския и Отырарския райони. На 
територията на областта се намират находищата на баритна руда Северное-
Доломитовое (в близост до Кентау) и Ансайское. Първото находище се разработва от 
ТОО «Стройсервис» (с добив около 30 хил. тона годишно), а второто не се разработва. 

Обработвателните предприятия са съсредоточени в Шимкент (58,3%) и 
Созакския район (9,7%). 

В Хранително-вкусовата промишленост функционират около 33 крупни и 
средни предприятия, от които 23 – в Шимкент. Основни са  АО «Шымкентмай», ТОО 
«Шымкентпиво» (производство на бира), ТОО «Алекс и ТОО «ЮНИКС» (Минерална 
вода), ТОО «Алтын дан», ТОО «Дани нан», ТОО «Барыс 2007», ТОО «Рахат-Шымкент», 
ТОО «Шымкент-Кус», ТОО «Ордабасы кус» (производство и преработка на птиче месо) 
и др.   

Производството на кокс и нефтопродукти има дял около 16% в общия обем на 
обработвателната промишленост. Основните предприятия са: ТОО «ПетроКазахстан 
Ойл Продактс» (бензин, керосин, дизелово гориво, мазут), ТОО «HILL Corporation» 
(моторни и трансмисионни масла, смазочни материали), ТОО «Газпромнефть-Битум 
Казахстан» (битум; мощност - 300 хил. тона годишно). High Industrial Lubricants & 
Liquids (HILL) Corporation е първият високотехнологичен завод за масла в 
Казахстан. Има мощност от 70 хил. тона годишно с възможност за увеличение 
до 100 хил. тона. Доставя за крупните компании в страната АО «РД «КазМунайГаз»,  
АО «Интергаз Центральная Азия», АО «КазТрансОйл», ТОО «Богатырь Комир», АО 
СНПС «Актобемунайгаз», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», АО «АлЭС», АО 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Арселор 
Миттал», АО «АЖК», АО «КазахстанТемирЖолы», ТОО «Тенгизшевройл» и др. 

Металургията произвежда черен и цветен (алуминиев) металопрокат от 
вторични суровини, метални конструкции и др. През последните години се наблюдава 
увеличение на добива на уран – в това направление работят ТОО «СП «Бетпак Дала», 
ТОО «СП Катко», ТОО «Таукентское ГХП», ТОО «Степное-РУ», ТОО «Горнорудная 
компания»,ТОО «СП Инкай» и др. Други представители на отрасъла са ТОО «Ferrum-
Vtor» (изделия от черни метали), ТОО «Гермес БЕ» (металопрокат, арматура), ТОО 
«Амир А» (прокат). 

В областта има 4 находища на злато, които не се разработват. В перспектива 
металургията ще се развива основно в Шимкент, където се предвижда реализация на 
4 от общо 6 проекта в областта. 

Строителната индустрия има дял от около 11,6% в обработвателната 
промишленост. Основни заводи са  ТОО «Курылыс материалы» (Шымкент), ф-л 
«Кирпичный завод» ТОО «БИНЭКС» (Туркестан), ТОО «Агро 5», ТОО «Батсу-
Водоканал», ТОО «Рауан-7» (Ордабасински район). 

С производство на цимент се занимават АО «Шымкентцемент» ,ТОО «Стандарт 
цемент» (Шымкент) и ТОО «Састобе Технолоджис» (Тюлькубасски район). ТОО 
«Тюлькубаский известковый завод», ТОО «Умит-СД», ТОО «КАС-Бетон»  
(Тюлькубасски район) произвеждат гасена и негасена вар. 
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Машиностроенето включва около 14 крупни и средни предприятия, от които 8 
в Шымкент, 3 - в Арыс и по 1 предприятие в Кентау, Туркестан и в Сайрамския район. 
Сред основните представители на машиностроенето са АО «Кентауский 
трансформаторный завод» (изнася в Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан), ТОО 
«Электрокомплект-1», ТОО «Karlskrona LC AB», АО «ЮКМЗ» (селскостопански 
машини) и др. АО «Кентауский трансформаторный завод» има численност на 
работниците - 1157 души. Планира строителство на допълнителни цехове за 
алуминиеви и медни проводници. 

Химическата и фармацевтичната промишленост имат дял от около 4 % в 
обработвателната промишленост на региона. Произвеждат се субстанции, ампули, 
прахови антибиотици, таблетки, мазила и др. Основните предприятия се намират: в 
гр. Шимкент - АО «Химфарм» (най-голямата фармацевтична компания в страната с 
над 200 наименования на лекарствени средства), ТОО НПЦ «Рауан» (разтвори, 
мазила), ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» (еднократни епруветки) и ТОО «КазМедПром» 
(медицински ръкавици); в Туркестан -  ТОО «Комбинат Фараб» (медицинска вата); в 
Ордабасинския район - ТОО «Сейтбек Аулеты» (преработка на билки).). Най-
значимото предприятие АО «Химфарм» (има 4 производствени и 6 спомагателни цеха; 
1200 работещи) предвижда разкриването на ново производство на твърди 
лекарствени форми, нов склад и лаборатории. 

В областта се запускат производства на полиетиленови и полипропиленови 
тръби (ИП Раджапов; ТОО «Вали пласт» и ТОО «КазТермоПласт»). 

Във връзка с изграждането на газопровода „Бейнеу-Бозой-Шимкент“ се 
планира газификация на редица неселени места. 

С производство на електрическа енергия в областта се занимават АО 
«Шардаринская ГЭС», АО «3-Энергоорталык», ГКП «Кентау Сервис», ТОО 
«Келесгидрострой», ТОО «Аксуэнерго». От 847 населени места 831 имат централно 
електроснабдяване. Останалите са захранвани с автономни бензинови, дизелови или 
вятърни електростанции. 

ТОО «ЕвроКристалл» се занимава с производство на стъклария, а ТОО «Фирма 
Дана» - на плоско стъкло. 

 
 

ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ НА КАЗАХСТАН  
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2020 Г. 

 
Съответните програми (с последна актуализация от декември 2016 г.) са 

поместени на официалните сайтове на местните органи за управление 
(акиматите). В тях може да бъде намерена по-подробна информация за социално-
икономическото развитие, инвестиционния климат, предвижданите инвестиционни 
проекти на всяка област и др.  
 

ГРАДОВЕ С РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 
Астана 
http://astana.gov.kz/ru/modules/material/2260 
 
Алмати 
http://almaty.gov.kz/page.php?page_id=3239&lang=1 
 

ЮЖНИ ОБЛАСТИ 
Алматинска област 
http://zhetysu.gov.kz/ru/content/razvitie-oblasti/programma-razvitiya-
territorii/ 
 
Жамбилска област 
http://www.zhambyl.gov.kz/?action=contents&page=544&lan=rus 
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Южно Казахстанска област 
http://ontustik.gov.kz/ru/pages/programma-razvitiya-yuzhno-
kazahstanskoy-oblasti-na-2016-2020-gody 
 
Кизилординска област 
https://e-kyzylorda.gov.kz/?q=ru/content/programma-razvitiya-oblasti 
 

ЗАПАДНИ ОБЛАСТИ 
Актюбинска област 
http://industria.aktobe.gov.kz/ru/node/44105 
 
Мангистауска област 
http://uebp.mangystau.gov.kz/ru/page/view/3040 
 
Атирауска област 
http://atyrau.gov.kz/page/read/Programma_razvitiya_territorii.html?lang
=ru 
 
Западно-Казахстанской области, Уралск 
http://economica-bko.gov.kz/ru/programma-razvitiya-territorii-zapadno-
kazahstanskoy-oblasti/ 

http://uralsk.gov.kz/?id=1192&L=0 
 

ЦЕНТРАЛНИ И ИЗТОЧНИ ОБЛАСТИ 
Караганда 
http://econom-
krg.gov.kz/ndex.php?option=com_content&view=article&id=372&catid=2
7&Itemid=228&lang=ru 
 
Източно Казахстанска област 
http://www.akimvko.gov.kz/ru/ekonomika/regionalnyie-programmyi.html 
 
Павлодарской области 
http://www.pavlodar.gov.kz/page.php?page_id=84&lang=1 
 

СЕВЕРНИ ОБЛАСТИ 
Акмолинска област 
http://akmo.gov.kz/page/read/Programma_razvitiya_territorij_Akmolinsk
oj_oblasti.html?lang=ru 
 
Костанайска област 
http://econom.kostanay.gov.kz/ekonomika/programmy/ 
 
Северо-Казахстанской области 
http://uebp.sko.gov.kz/page.php?page=prt_sko_na_2016_2020_gody&la
ng=2 

http://oskemen.vko.gov.kz/ru/programm1.htm 
 

 
НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА  

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
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БВП на Казахстан през 2016 г. е възлязъл на 45 732 108 млн. тенге, а в 
доларово изражение - 133,557 млрд. долара. В местна валута се отбелязва ръст около 
1%, а в долари - спад (през 2015 г. е бил в размер на 184,387 млрд. долара, през 
2014 г. - 221,418 млрд. долара, а през 2013 г. - 236,633 млрд. долара). В местна 
валута най-значим ръст на БВП се отбелязва в строителството (7,9 %), селското 
стопанство (5,5 %), транспорта (3,8 %) и др. 

БВП на глава от населението през 2016 г. е възлязъл на 7 509,4 долара 
(през 2015 г. - 10 509,9 долара; през 2014 г. - 12 806,7 долара, а през 2013 г. - 
13 890,8 долара). 

Външният дълг на страната към 31.12.2016 г. е бил в размер на 167,758 
млрд. долара (при 153,381 млрд. долара към 31.12.2015 г.). По страни, основните 
кредитори на Казахстан са (по данни към 31.09.2016 г.) Холандия - около 46,6 млрд. 
долара, Великобритания - около 26,1 млрд. долара, САЩ - около 12,9 млрд. долара, 
Китай - около 12,3 млрд. долара, Франция - около 11,7 млрд. долара, Русия - около 
9,3 млрд. долара и др. 

Държавният и гарантираният от държавата дълг в края на м.г. е възлизал на 
около 12 882 млн. долара или на 8,4 % от общия външен дълг на страната. 
Негарантираният външен дълг е бил в размер на 150 048 млн. долара, а 
междуфирмена задлъжнялост - 91 253 млн. долара (около 55,7 % от външния дълг). 
Външният дълг на Казахстан, изключвайки фирмената задлъжнялост, съставлява 
около 55,4 % от БВП. 

Безработицата в Казахстан през 2016 г. е отбелязана на около 5 %.  
Инфлацията през м. г. официално е измерена на 8,5 %. 
Средната номинална работна заплата в Казахстан е възлязла на 142 351 

тенге или 416 долара (през 2015 г. - 568 долара, през 2014 г. - 675 долара), а 
минималната - 22 859 тенге или 66,8 долара (през 2015 г. - 21364 тенге, а през 2014 г. 
- 19 966 тенге).  

Минималният размер на пенсиите през 2016 г. беше 25 824 тенге или 75,47 
долара (през 2015 г. - 23 692 тенге или 106,9 долара; през 2014 г. - 21 736 тенге или 
121,6 долара).  

Най-крупните инвеститори в Казахстан са Холандия (с дял на инвестициите 
от 29 %), САЩ (11 %), Швейцария (7 %), Китай и Франция (по 6 %), Великобритания 
(5 %), Русия (4%) и др. (32 %). 

През 2016 г. е отбелязан ръст на инвестициите в основен капитал от 5,1%, при 
което те са достигнали до 7,7 трлн. тенге. Същият е най-значим в селското стопанство 
(46,7%, до 252,9 млрд. тенге, с дял в общия обем на инвестициите от 3,3%), добивната 
промишленост (14,8% до 2 756,0 млрд. тенге и дял от 35,7% от общия обем на 
инвестиции в страната), търговията (10,3%; до 158,8 млрд. тенге; 2,1%). Чистият 
приток на ПЧИ през 2016 г. е оценен на около 14,3 млрд. долара (съществен ръст 
спрямо 2015 г.). 

В рамките на Комплексния план за приватизация са включени общо 780 
компании, в т.ч. на 215 актива на Фонда „Самрук Казина“ (от тях 48 – крупни). Същите 
са разположени на територията на Казахстан и още 19 страни.  

През 2017 г. се планира продажбата на общо 325 обекта, от които 30 - 
републиканска собственост, 177 - общинска, 67 обекта влизащи в състава на 
Национални холдинги и 51 обекта, влизащи в състава на социално-
предприемаческите корпорации в страната. През 2018 г. се предвижда продажбата на 
други 61 обекта. 

Плановете за приватизация през периода 2017-2020 г. включват продажбата 
на голяма част от активите на Националния фонд за благосъстояние „Самрук Казина“. 
От тях активи на крупните компании „Казмунайгаз“, „Еър Астана“, „Казахстан Темир 
Жоли“, „Казак еър“, „Казатомпром“, „Тен Кен Самрук“, „Казпочта“, „Казактелеком“ и 
„Самрук енерго“ ще бъдат предложени на фондовата борса през периода 2019-2020 
г.  

Допълнителна информация за приватизационния процес може да бъде 
намерена на сайта: www.privatization.sk.kz или в раздел «Приватизация» на 
официалния сайт на АО «Самрук Казина» - www.sk.kz. 
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Към настоящия момент се изготвя и Национална стратегия за привличане на 
инвестиции през периода 2017-2022 г. (от Министерството по инвестициите и 
развитието). Създава се Национална компания "Казах инвест", която ще е главния 
преговарящ от името на Правителството с целеви ТНК по въпросите за реализиране 
на инвестиции в РК (първо заседание на Съвета на директорите на компанията беше 
проведено на 31.03.2017 г., при което беше утвърдена структурата и щата на 
компанията и беше избран неговия председател - Максат Кабашев, бивш вице-
президент на КТЖ). 

Външнотърговският оборот на страната през 2016 г. е възлязъл на 61 950,4 
млн. долара (отбелязва се спад от 19 % спрямо 2015 г.). Износът е бил в размер на 
36 775,6 млн. долара (20,0 % спад), а вносът - 25 174,8 млн. долара (спад от 17,6 %).  

Основните направления на казахстанския износ са Италия (7,475 млрд. 
долара), Китай (4,215 млрд. долара), Русия (3,509 млрд. долара), Холандия (3,256 
млрд. долара), Швейцария (2,688 млрд. долара), Франция (1,8 млрд. долара), Испания 
992 млн. долара), Узбекистан (923 млн. долара), Украйна (911 млн. долара), 
Великобритания (888 млн. долара), Гърция (873 млн. долара), Турция (851 млн. 
долара), Румъния (724 млн. долара), САЩ (618 млн. долара), Япония (559 млн. 
долара), Иран (550 млн. долара), Полша (505 млн. долара), Афганистан (487 млн. 
долара), Индия (415 млн. долара) и др. 

Казахстан внася главно от Русия (9,1 млрд. долара), Китай (3,67 млрд. 
долара), Германия (1,44 млрд. долара), САЩ (1,27 млрд. долара), Италия (834 млн. 
долара), Франция (660 млн. долара), Турция (618 млн. долара), Узбекистан (588 млн. 
долара), Япония (553 млн. долара), Украйна (435 млн. долара), Великобритания (372 
млн. долара), Беларус и др. 

На 01.01.2015 г. официално започна да функционира Евразийският 
икономически съюз (ЕАИС). Договорът за учредяването му беше подписан на 
29.05.2014 г., в гр. Астана от президентите на Казахстан, Русия и Беларус. Като нови 
членове на съюза бяха приети Армения и Киргизстан. Външната търговия на Казахстан 
със страните-членки на ЕАИС възлиза на около 22 % от общия външнотърговски 
стокооборот на страната. През 2016 г. се отбелязва значим спад спрямо 2015 г., в т.ч. 
по отношение на износа и на вноса. 

Търговията в неговите рамки през 2016 г. е съставила 13 583,5 млн. 
долара (спад с 16,8% спрямо 2015 г.). От тях износът е бил 3 917,6 млн. долара 
(23,5 % спад), а вносът - 9 665,9 млн. долара (спад от 13,7 %).  

През м. януари 2017 г. външната търговия на Казахстан със страните-членки 
на ЕАИС отбелязва увеличение спрямо същия период на 2016 г. в размер на 53,6 % 
(или 1,198,8 млн. долара). Износът отбелязва увеличение от 59,2 % (възлязъл е на 
367,4 млн. долара), а вносът – с 51,3 % (831,4 млн. долара. 

Републиканския бюджет за периода 2017-2019 г. (съгласно последно 
приетите на 21.03.2017 г. поправки): 

Дефицитът в бюджета за 2017 г. е увеличен до 1 547,9 млрд. тенге или около 
4,516 млрд. евро (3,1 % от БВП, в края на м.г. беше утвърден на 1,2 %), а размерът 
на целевите трансфери от Националния фонд - на 1 092,9 млрд. тенге (около 3,189 
млрд. евро).  

Приходите в републиканския бюджет се предвиждат на 4 891,9 млрд. тенге или 
около 14,272 млрд. евро. 

Гарантираният трансфер от Националния фонд се запазва в размер на 2 880 
млрд. тенге (или около 8,402 млрд. евро). 

Разходите са определени в размер на 11 176,4 млрд. тенге или 32,608 млрд. 
евро. 

Поправките в бюджета бяха извършени на базата на направени уточнения в 
прогнозата за макроикономическите показатели за 2017 г. В частност очакваният ръст 
на БВП беше увеличен от 1,9 на 2,5 %. Номиналният БВП през 2017 г. е прогнозиран 
в обем на 49,74 трлн. тенге (увеличение с 1,35 трлн. тенге). 

Добивът на нефт през 2017 г. по прогнози на министерството на енергетиката 
следва да възлезе на 81 млн. тона. Прогнозните му цени бяха увеличени от 35 на 50 
долара за барел. Заложено е и увеличение на цените на металите с 5,5 % в сравнение 
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с тези през 2016 г. Обменният курс на долара също е намален от 360 на 330 тенге за 
един долар. 

Прогнозата по износа е увеличена на 45,1 млрд. долара (с 4,9 млрд. долара), 
а на вноса - на 32,7 млрд. долара (или с 3,6 млрд. долара). 

Целевия коридор на инфлацията се запазва на по-рано утвърденото ниво от 6-
8 %. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖЕНИЯ В КАЗАХСТАН 
 

Международните изложения в Астана и Алмати, двата най-големи града на 
Казахстан, са организирани предимно в Изложбен център „Корме-Експо“ и Изложбен 
център „Атакент Експо“. На техните сайтове е поместена информация относно 
календара на изложенията, които ще се провеждат в тях. На разположение са линкове 
към специализираните изложения, на които може да се открие по-подробна 
информация за всяко едно от тях. 

ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР „КОРМЕ-ЕКСПО“, ГР. АСТАНА  
www.korme-expo.kz 
 
"АТАКЕНТ-ЭКСПО", ГР. АЛМАТИ 
http://www.atakentexpo.kz/ 
 
Международни изложения на територията на Казахстан са организирани също 

от следните други изложбени компании: 
ТОО „ITECA“, гр. Алмати  
www.iteca.kz 
 
TNT PRODUCTIONS, INC, САЩ  
http://tntexpo.kz/ 
 
КАЗЭКСПО  
http://www.kazexpo.kz/ 
 
На техните сайтове също са достъпни календар на изложенията, в т.ч. на тези, 

планирани да бъдат проведени в други региони на Казахстан. 
 
Някои от по-интересните изложения в Казахстан: 
www.kitf.kz – 19-21.04.2017, туризъм, Алмати 
www.kazrealty.kz – 19-21 април.2017, недвижими имоти, Алмати 
www.kihe.kz – 17-19 Май 2017, фармация и медицина, Алмати 
www.amm.kz (Astana Mining & Metallurgy) - 25-26 май 2017, Астана 
 
www.worldbuild-almaty.kz - 05-08 септември 2017, Алмати. 
 
www.miningworld.kz – 20-22 септември 2017, оборудване за добив и 

обогатяване на руди и минерали, Алмати (провежда се едновременно и в съседни 
павилиони с още две изложения www.metaltech.kz - технологии и оборудване за 
металообработване и www.kazcomak.kz - техника и оборудване за разработване на 
кариери, производство на асфалт, строителство на промишлени обекти, пътно и 
жилищно строителство) 

 
www.agropromexpo.kz – 21-22 септември 2017, оборудване и технологии за 

хранително-вкусовата промишленост, Шимкент 
 
www.kioge.kz – 04-06 октомври 2017, нефт и газ, Алмати 
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http://autoshow.kz/ - 19-22 октомври 2017, автомобили, части и аксесуари 
Алмати 

 
www.powerexpo.kz - 24-26 октомври 2017, енергетика, електротехника и 

енергетическо машиностроене, Алмати 
 
www.worldfood.kz - 01-03 ноември 2017, хранително вкусова промишленост, 

Алмати (провежда се едновременно и в съседни павилиони с www.horexexpo.kz, 
www.kazupack.kz, www.cleanexpo.kz) 

На сайтовете на конкретните изложения може да бъде открита информация за 
разделите на специализираните изложения, за броя на посетителите, за конкретните 
участници на предходните издания и др. 

 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
АО „САМРУК КАЗИНА“ - Национален фонд за благосъстояние, чийто 

единствен акционер е Правителството на Република Казахстан. Основан е през 2008 г. 
като инвестиционен фонд. Активите му са оценявани на около 67,4 млрд. долара. В 
него влизат повече от 400 предприятия в страната, работещи в нефтеногазовия и 
транспортно-логистичния сектор, химическата и атомната промишленост, добивната и 
металургичната индустрия, енергетиката и машиностроенето. 

Астана, ул. „Кунаев“-8 
+7 7172 55 40 02; 55 40 01 
www.sk.kz 
 
АО „НАЦИОНАЛЕН УПРАВЛЯВАЩ ХОЛДИНГ „БАЙТЕРЕК“ - създаден е през 

2013 г. с цел оптимизиране на системата за управление на институтите за развитие и 
финансовите организации. В структурата му влизат 11 дъщерни организации като 
„Банка за развитие на Казахстан“ АД, „Казина Капитал Мениджмънт“ АД, 
„Инвестиционен фонд на Казахстан“ АД, „Експортно застрахователна компания „Казах 
Експорт“ АД, „Kazakhstan Project Preparation Fond” ООД, „Националната агенция за 
технологично развитие“ АД, Фонда за развитие на предприемачеството „ДАМУ“ АД, 
„Жилстройсбербанк“ АД, „Казахстанската ипотечна компания“ АД, „Байтерек 
Девелопмент“ АД и „Фонд за гарантиране на жилищното строителство“ АД. 

Астана ул. Кунаева, 8 Блок: Б 
kense@baiterek.gov.kz 
www.baiterek.gov.kz 
 
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „КАЗАХ ИНВЕСТ“ - организация отговаряща за 

привличането на инвеститори и развитие на експортния потенциал на казахстанските 
производители.  

Астана, ул. „Кунаев“-2 БЦ „ССС“, ет. 6 
8 717 262 0500 
www.invest.gov.kz 
 
НАЦИОНАЛЕН УПРАВЛЯВАЩ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» - мисията му се 

заключава в стимулиране на индустриалното развитие на селскостопанския сектор. В 
структурата му влизат редица АД като: „Аграрная кредитная корпорация", 
„КазАгроФинанс", „ҚазАгроӨнім", „Фонд финансовой поддержки С/Х", 
„Казагромаркетинг", „КазАгроГарант", „Продовольственная контрактная корпорация". 

 
Астана, бул. «Република»-12,1 
+7 7172 57 10 12; 57 10 14 
info@kazagro.kz 
www.kazagro.kz 
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НАЦИОНАЛНА ПАЛАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ «АТАМЕКЕН» - създадена 
за защита на правата и интересите на бизнеса и осигуряване на взаимодейсвието с 
държавнните органи. В нея са акредитирани 125 организации на бизнеса.  

Астана, ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б", 26 этаж 
Телефон приемна: +7(7172) 919 300  
Телефон/факс: +7(7172) 919 393  
Канцелярия: +7(7172) 919 390  
E-mail: info@palata.kz 

http://palata.kz 
НПП "Атамекен" има свои подразделения във всички райони на страната, чиито 

контакти може да бъдат открити на главния сайт на палатата. 
 
АЛМАТИНСКА ПАЛАТА ПО ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (това е бившата 

ТПП, преди създаването на НПП „Атамекен“) – членството в палатата е доброволно. 
Оказват съдействие по организиране на бизнес мисии, форуми и срещи. 

Генерален директор - Мухтархан Нуралдинович Бияров 
Заместник-генерален директор - Шара Джандарбековна Акылбаева 
гр. Алмати, ул. „Масанчи“-26 
е-мейл: alcci@alcci.kz; alcci@rambler.ru 
http://www.alcci.kz/ 
 
АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ - организация на 

бизнеса, създадена през 1999 г., с филиали в 10 града на Казахстан. Членството е 
доброволно. 

Президент - Талгат Жаудович Акуов 
Вице-президент - Тимур Кузекович Назханов 
Алмати, мкр „Таугул-1- 47 
+7 727 226 62 25 
nap_kz@mail.ru 
www.nap.kz 
 
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ПАЛАТА НА КАЗАХСТАН 
Астана, ул.Кабанбай батыра 19,. Блок С. Т: +7 7172 27-96-16.  
Info@kazcic.kz  
http://www.kazcic.kz/ 
 
ЕВРОБАК – организация на европейския бизнес в Казахстан. В нея членуват 

около 150 крупни европейски, казахстански и мултинационални компании. Активна 
организация, осъществяваща редовни мероприятия за бизнеса в Казахстан - форуми, 
конференции, кръгли маси и др. Участва в преговори с Правителството на страната. 

Изпълнителен директор – Юлия Кусиди 
Алмати, ул. Сатпаева, хотел «Рахат Палас», ет. 9 
+ 7 727 250 34 76/77 
eurobak@eurobak.kz 
http://www.eurobak.kz/ 
 
АМЧАМ – Американската търговска камара в Казахстан. Включва над 200 

члена. Също активен участник в организацията на мероприятия за бизнеса. 
Изпълнителен директор - Дорис Бредбъри 
Алмати, хотел „Rixos“, ет. 8 
+7 (727) 330 92 50 
Fax: +7 (727) 330 92 51  
info@amcham.kz 
http://www.amcham.kz 
 
КАЗАХСТАНСКА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ 
Президент - Роза Асанбаева 
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Директор – Рашида Шайкенова 
Алматы, ул. "Шевченко" - 14, ап.2. 
http://www.kaztour-association.com 
 

Държавни органи на Казахстан 
Организация web-сайт 

Президент  http://www.president.kz 

Администрация на Президента http://www.akorda.kz/ru 
Парламент http://www.parlam.kz/ 
Правителство  http://www.government.kz 
Връзки към всички 
министерства в Република 
Казахстан 

http://ru.government.kz/ru/go-
ministerstva.html 

Национална Банка http://www.nationalbank.kz 
Министерство по инвестициите 
и развитието 

http://www.mid.gov.kz 

Министерство на финансите http://www.minfin.gov.kz 
Министерство на националната 
икономика 

http://www.economy.gov.kz 

Министерство на енергетиката http://kz.energo.gov.kz 
Министерство на селското 
стопанство 

http://mgov.kz/ 

Министерство на външните 
работи ttp://www.mfa.gov.kz 

Агенция по статистика http://www.stat.gov.kz/ 
Интернет-портал на държавните 
поръчки 

http://goszakup.gov.kz/ 

Единен портал на 
предприемача 

https://business.gov.kz/ru/ 

База инвестиционни проекти http://baseinvest.kz/project 
Електронно правителство http://egov.kz/cms/ru 

 
Някои полезни сайтове за бизнеса: 
http://www.optoviki.kz/ 

https://flagma.kz/ 

https://www.kps.kz 

http://www.abc-express.kz/ 
http://www.nash-gorod.kz/ 
https://kazdata.kz/ 

http://www.iak.kz/ru/ 

http://www.agroprom.kz/catalog/ 
 
https://kmks.kz/kmz#home - Карта за мониторинг на казахстанското 

съдържание на „Самрук Казина“ 
 

ТЪРГОВСКО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ 
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
ДОГОВОРНО-ПРАВНА ОСНОВА 

Между България и Казахстан са подписани следните по-важни документи:  
 
• Споразумение между правителството на Република България и правителството 

на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, подписано на 3 
октомври 2011г. в Астана, в сила от 13 септември 2012 г.; 
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• Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за 
сътрудничество в областта на туризма, подписан на 15.09.1999 г. в София; 
в сила от 23.07. 2000 г. 

• Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за взаимно 
насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 15.09.1999 г. в 
София. На 24 юли 2006 г. в София бе подписан Протокол за изменение и 
допълнение, в сила oт 21.05.2007 г.  

• Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за избягване на 
двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 
13.11.1997 г., в сила от 24.07.1998 г.; 

• Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за 
международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 
13.11.1997 г., в сила от 19.08.1999 г.; 

• Протокол между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Комитета по енергетика на Р България и Министерството 
на енергетиката, индустрията и търговията и Агенцията за стратегическо 
планиране и реформа на Р Казахстан за намерения за сътрудничество в 
областта на нефта и природния газ, подписан на 13.03.1998 г. в София; 

• Меморандум между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството на Р България и Министерство на енергетиката, 
индустрията и търговията на Р Казахстан за сътрудничество в областта на 
строителството, подписана на 13.03.1998 г. в София; 

• Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за въздушни 
съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 
15.09.1999 г. в София; 

• Спогодба между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа 
на Р България и Министерството на селското стопанство на Р Казахстан за 
сътрудничество в областта на селското стопанство, подписана на 
15.09.1999 г. в София; 

• Спогодбата между правителството на Република България и правителството на 
Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани, притежатели 
на дипломатически и служебни паспорти, подписана в гр. София на 4 
декември 2009 г. 

•  
 

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ 
 Съществена роля за активизиране на връзките между двете страни е отредена 
на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо 
сътрудничество. Съпредседател на МПК от българска страна е министърът на 
регионалното развитие и благоустройството, а от казахстанска страна министърът на 
здравеопазването и социалното развитие. 

Четвъртата сесия на смесената комисията бе проведена на 9-10 юни 2016 г. в 
гр. Астана. На нея бяха набелязани мерки за насърчаване на двустранното 
сътрудничество в редица области, в т.ч. в сферата на търговията и икономиката, 
регионалното развитие и строителството, селското стопанство,  информационните и 
комуникационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма, спорта, 
здравеопазването и социалното развитие,  образованието и науката. 

 
ДВУСТРАННИ СРЕЩИ И ФОРУМИ 

През периода 9–15 март 2009 г. заместник-министърът на икономиката и 
енергетиката Явор Куюмджиев участва във Втория икономически форум в Астана и се 
срещна с Галимжан Пирматов – заместник-министър на икономиката и бюджетното 
планиране и Олег Димов – депутат в казахстанския парламент и председател на 
българската диаспора в Казахстан.  

На 25 април 2009 г., по време на Енергийния форум „Природен газ за Европа: 
сигурност и партньорство”, в София се състоя среща на министъра на икономиката и 
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енергетиката Петър Димитров със специалния представител на Република Казахстан 
Лязат Киинов, заместник-министър на енергетиката и минералните ресурси. 

През периода 25-26 септември 2009 г. министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Трайчо Трайков участва в Четвъртия евразийски енергиен 
форум в Астана и проведе срещи със Сауат Минбаев - министър на енергетиката и 
минералните ресурси на Казахстан и Владимир Школник – председател на 
„Казатомпром”. 

През периода 2-9 октомври 2009 г. заместник-министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Иво Маринов участва в 18-тата сесия на Генералната асамблея 
на Световната организация по туризъм (СОТ) в Астана, Република Казахстан. На 
сесията Република България бе избрана за член на Изпълнителния съвет на СОТ за 
периода 2009-2013 г. 

На 24 ноември 2010 г. заместник-министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Иво Маринов участва в бизнес конференция на тема „Казахстан-нови 
възможности за бизнес” в София. 

През периода 2–4 октомври 2011 г. министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма Трайчо Трайков посети градовете Астана и Алмати. В рамките на работното 
му посещение бяха реализирани срещи с министъра на нефта и газта на Казахстан 
Сауат Минбаев, директора на националната енергийна компания на Казахстан 
„Казмунайгаз” Каиргелди Кабилдин и вицепремиера и министър на индустрията и 
новите технологии на Казахстан Асет Исекешев. 

По време на срещата с вицепремиера и министър на индустрията и новите 
технологии на Казахстан Асет Исекешев беше подписано двустранно 
междуправителствено споразумение за икономическо сътрудничество между Р 
България и Р Казахстан. 

Министър Трайков беше съпроводен и от български фирми, организирани от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за срещи 
с представители на казахстанския бизнес.  

На 12 юни 2013 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се 
проведе бизнес семинар на тема „Казахстан-България: възможности за търговско-
икономическо сътрудничество”, на който българските фирми бяха запознати и с 
инвестиционния климат в Казахстан. Семинарът има ежегоден характер. 

На 24 и 25 март 2014 г. по време на третата сесия на Междуправителствената 
българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество в София се проведе 
форум, на който Българската агенция за инвестиции направи презентация на 
икономическия и инвестиционния климат в България. Представителите на 
казахстанските бизнес среди проведоха работни срещи с български компании в 
София, Пловдив и Стара Загора. 

В периода 16.02.2015-20.02.2015 г. гр. София бе посетен от бизнес-делегация 
от Казахстан, с цел обмяна на опит, проучване на българската икономика и 
възможностите за инвестиране, импорт и експорт. Домакин и организатор на бизнес 
посещението по проекта „Съдействие за устойчиво икономическо развитие на бизнес-
асоциации и предприемачи от малък и среден бизнес от страните на Централна Азия”, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, беше CEED България - 
Център за предприемачество и управленско развитие. 

На 6 април в София и на 22 май 2015 г. в Астана министърът на икономиката 
Божидар Лукарски откри Българо-казахстанска търговска камара (БКТК), 
представляваща български и международни компании опериращи в Република 
България и Република Казахстан. БКТК като неправителствена организация има за 
цел да подкрепя бизнес взаимоотношенията и инвестиционния процес в областите 
енергетика, фармацевтика, IT бранш и бизнес с Hi Tech technology, строителство и 
архитектура /дограми, фасади, строителни материали/, недвижими имоти, туризъм, 
хранително вкусова промишленост, животновъдство, винопроизводство, научен обмен 
/обмен на студенти, култура, външна политика/, интегриране на балканския бизнес в 
инвестиционния процес в Казахстан.  

През периода 21.05 – 23.05.2015 г. министърът на икономиката Божидар 
Лукарски участва в VIII Астанински икономически форум и осъществи посещение в 
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гр. Астана начело на официална делегация на Министерство на икономиката, 
включваща зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева. В рамките на 
посещението министър Лукарски проведе двустранна среща с министъра на 
националната икономика на Казахстан Ерболат Досаев и участва в официалното 
откриване в Астана на Българо-казахстанската търговска камара.  

Зам.-министър Везиева проведе среща със зам.-министъра по инвестициите и 
развитието на Казахстан Ерлан Сагадиев. 

През периода 1-6 септември 2015 г. в гр. Алмати се проведе българо-
казахстански бизнесфорум, организиран от ИАНМСП, на който беше подписан и 
Меморандум за сътрудничество между ИАНМСП и Външнотърговската палата на 
Казахстан. За участващите български фирми бяха организирани посещения на 
Международната специализирана изложба ”KazBuild 2015” и среща с Казахстанската 
асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. 

На 9 юни 2016 г. в рамките на четвъртата сесия на Междуправителствената 
българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество в Астана се проведе 
бизнес форум, организиран от БТПП и казахстанската национална агенция за експорт 
и инвестиции „KAZNEX INVEST“, в който участваха 23 български фирми и съответни 
техни партньори. Подписан бе Меморандум за разбирателство между БТПП и „KAZNEX 
INVEST“ с цел повишаване на конкурентоспособността на бизнеса в България и 
Казахстан и предоставянето на база за по-близко търговско партньорство между 
фирмите, които са членове на двете организации. 

 
ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН 

 
Външнотърговски стокообмен на България с Казахстан 

(в хил. щ. долара) 
 

Години: Стокообмен Износ Внос Салдо 

2008 г. 33 356 30 443 2 913 27 529 

2009 г. 128 822 23 653 105 
169 

-81 516 

2010 г. 37 249 27 591 9 658 17 933 

2011 г. 126 565 31 195 95 370 -64 175 

2012 г. 89 752 39 124 50 628 -11 504 

2013 г. 104 311 45 049 59 262 -14 214 

2014 г. 94 541 46 173 48 368 -2 195 

2015 г. 54 084 26 417 27 667 -1 250 

2016 г. 35 882 16 939 18 943 -2 004 

 
Двустранният стокообмен между България и Казахстан през периода 2005-2016 

г. се намира в голяма зависимост от обемите на реализирания у нас внос на 
казахстански нефт и нефтен газ и изпитва голямото въздействие на световната 
финансово-икономическа криза. 

През 2016 г. стокообменът между двете страни отбеляза намаление с 33,7 % и 
бе близо 36 млн. щат. дол., от които около 17 млн. щат. дол. износ и 19 млн. щат. дол. 
внос. 

 
Водещи стоки по внос-износ 

Водещи стоки в износа на България за Казахстан през 2016 г. 
 

Стоки: %  дял 

Медикаменти 32.0 
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Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други 
подобни 

13.5 

Сметачни машини и машини, джобен формат 8.2 

Доилни машини и млекопреработващи машини и 
апарати 

5.0 

Стругове 4.1 

Меса от коне, магарета, мулета или катъри, пресни, 
охладени или замразени 

2.9 

Медицински, хирургически, зъболекарски или 
ветеринарни инструменти и апарати 

2.8 

Печатарски машини  и устройства 2.6 

Препарати за поддържане на косата 2.6 

Миялни машини и устройства 2.5 

Части  за  машини или апарати 1.6 

Свързващи  препарати  за  леярски форми или сърца 1.5 

 
Водещи стоки във вноса на България от Казахстан през 2016 г. 
 

Стоки: %  дял 

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди 97.8 

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, 
дори с обелени люспи или начупени 

1.4 

 
ТЪРГОВИЯ 

Нашата страна има потенциал да увеличи износа си за Казахстан на редица 
стоки и услуги, като: медикаменти; строителни материали, технологии и оборудване 
за преработка на селскостопанска продукция, в т.ч. на мляко и месо, за бутилиране и 
консервиране, за производство на мебели, за нуждите на добиващата, 
преработвателната, машиностроителната, енергетическата и нефтеногазовата 
промишленост на Казахстан; сглобяеми конструкции; санитария; помпи за течности; 
електрически акумулатори, електроодвигатели и електрооборудване; сметачни и 
счетоводни машини; осветителни тела; кари – високоповдигачи; строителни и 
туристически услуги; препарати за поддържане на косата; препарати за уста; мебели 
и матраци; готови сосове и препарати за сосове; плодови сокове; замразени 
зеленчукови смеси, консервирани и замразени храни, колбаси със срок на годност над 
3 месеца („Халал“ сертификат), 100 %натурално сирене и кашкавал, пробиотици, 
ветеринарна продукция, и др. 

 
ИНВЕСТИЦИИ 

Засега нашата страна не успява да привлече съществени инвестиции от 
Република Казахстан, която разполага с големи природни богатства и в това 
отношение самата тя представлява изключителен интерес за местните и 
чуждестранните компании. Основно казахстанските граждани и компании инвестират 
в недвижими имоти по Черноморското крайбрежие, в строителството на бизнес 
центрове в България и в малки производствени предприятия в сферата на хранително-
вкусовата промишленост.  

 
ТУРИЗЪМ 

Туристическите връзки между България и Казахстан отбелязаха през 
последните години съществено развитие. Въпреки това, възможностите на нашата 
страна в тази област са по-големи. Основните фактори, имащи значение за 
увеличаване на туристопотока към България, са свързани с развитието на 
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транспортните връзки между двете страни, наличието на традиционни предпочитания 
в нагласите на казахстанските туристи и силните рекламни кампании от конкурентни 
дестинации. Влияние върху туристопотока от Казахстан оказва освобождаването през 
2015 г. на курса на местната валута – тенге, при което тенгето отбеляза значително 
отслабване спрямо еврото. 

Посещения на казахстански туристи в България 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/2015 % 

7 288 8 940 9 676 10 880 9 627 -11.5 

 
По отношение на трети страни, с РМС № 48 от 27 януари 2012 година нашата 

страна прие до датата на пълното ни присъединяване към Шенгенското пространство 
Република България да признава едностранно, като равностойни на нейните 
национални визи, за целите на краткосрочно пребиваване за не повече от 3 месеца в 
рамките на всеки 6-месечен период, считано от датата на първото влизане документи, 
издавани от държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от 
Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн. 

С правителствено Постановление № 838/23.12.2016 г., Казахстан отмени 
визите за граждани на Република България за срок до 30 /тридесет/ дни. 
Регистрацията на българските граждани се осъществява при преминаването на 
държавната граница на Казахстан, след предявяване на валиден документ за 
самоличност - задграничен паспорт (т.е. с лична карта това не е възможно). 

 
ТРАНСПОРТ 

Българските транспортьори през територията на Казахстан следва да имат 
предвид и стриктно да спазват условията за ползване на разрешителните за 
транспорт, а именно: 

1. Предоставените разрешителни за двустранен транспорт (светло сините) 
важат само за стоки от български производители. 

2. Разрешителните за “тристранен транспорт” (розовите) дават право на 
българските превозвачи да транспортират стоки от небългарски производители. 

3. В случай на задържане на български транспорт в Република Казахстан 
поради липсата на необходимото разрешително, властите изискват пренатоварване на 
стоката на камиони на местни превозвачи. За тази цел могат да се ползват контакти 
предоставени от Съюза на международните автомобилни превозвачи на Република 
Казахстан : 

г-н Денисенко Александър Александрович 
г-н Абылдаев – сл. тел.: + 7 (727) 92 53 24 и и-мейл:info@kazato.kz. 
Справочни данни за разрешителната система, митнически въпроси, списък на 

казахстанските превозвачи, членове на съюза и други можете да намерите на сайта 
на Съюза на международните автомобилни превозвачи на Република 
Казахстан: www.kazato.kz 

Актуална информация за правилата за движение по пътищата в Казахстан и за 
налаганите глоби при нарушения, може да бъде намерена в Интернет, на следния 
линк: http://pddrk.kz/shtraf.php 

 

КОНТАКТИ С ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ 
 

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Адрес: ул. „Иманов” № 11, бизнес-център „Нурсаулет”, ет . 5, гр. Астана, 

010000, Казахстан 
Телефон: +7 7172 90 15 15; Факс: +7 7172 90 18 19  
Дежурен телефон в извънработно време: + 77 789 717 882 
Работно време: Понеделник-Петък: 09.00 - 18.00 ч. 
Приемно време: Понеделник-Четвъртък: 10.00-12.00 ч. 
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E-mail: Embassy.Astana@mfa.bg 

Website: www.mfa.bg/embassies/kazakhstan 
 

СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ: 
гр. Алмати 050060, Република Казахстан 
ул. „Зенкова”, № 59, вх.2, офис 140 
тел.: +7 701 739 84 18; +7 727 31 168 31 
e-mail: m.miladinov@mi.government.bg; officeKZ@mi.government.bg 
http://mi.government.bg/bg/themes/kazahstan-354-

333.html?p=eyJwYWdlIjo0fQ== 
https://www.facebook.com/BGEconOfficeKZ/ 
https://twitter.com/BGEconOfficeKZ 
В Министерство на икономиката: 
Началник на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия" 
Илиян Костов 
ул. "Княз Александър І" 12 
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019 
факс: +359 2 981 4915 
e-mail: i.kostov@mi.government.bg 
 

ПОЧЕТНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН 

Адрес: ул. Бухар-жирау 50а, Караганда, Казахстан 
Телефон: +77212400208 
E-mail: Konsulbkr@mail.ru 
 

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Адрес: гр. София, ул. „Галичица” 38 
Телефон: +359 2 862 41 52; +359 2 862 41 55; Факс: +359 2 862 41 70 
Работно време: 09.00 – 13.00 ч.; 14.00 – 18.00 ч. 
Консулски отдел: 
Работно време с граждани (По, Вт, Чт, Пт); 09.00 - 12.00 ч. 
E-mail: kazembsofia@bulpost.net 
http://kazembassy.bulpost.net/bulgarian/ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ГОЛЕМИ МАГАЗИНИ И ВЕРИГИ МАГАЗИНИ В КАЗАХСТАН 
 
ТОО "MAGNUM CASH & CARRY" - най-крупната търговска верига супермаркети 
МАГНУМ  
Адрес: г. Алматы, мкр. Астана, 1/10, ТЦ "Люмир", 4 этаж 
Телефон: +7 (727) 346 73 22 
E-mail: info@magnum.kz 

За предложения: kp@magnum.kz 
 
ТОО СКГП INTERFOOD 
INTERFOOD – верига супермаркети за европейски стоки 
Алмати, ул. „Толе би“-136 
Търговски отдел: +7 (727) 275 86 05  
info@interfood.kz 
http://www.interfood.kz/ru/feedback/ 
ТОО „Free Line Distribution“ 
Tel: +7 (727) 275 86 05/ 08 
E-mail: office@interfood.kz, 
info@interfood.kz, 
v.lapkina@fld.kz 
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Верига магазини в Алмати. Внася и самостоятелно. Марки, които дистрибутира: 
EDEKA (Германия), Windel (Великденски шоколад, Germany), Heidel (Коледен 
шоколад, Германия), Wolfram Berge (деликатеси, Германия), Landana (сирена, 
Холандия), Wiesenhof (колбаси, Германия), Zanetti (сирене, Италия), RIEGELEIN 
(шоколад, Германия) и др. 
 
КОМПАНИЯ ООО „СКИФ ТРЕЙД“ - ВЕРИГА МАГАЗИНИ „SMALL“ - 35 магазина в 7 
големи града, в т.ч. 13 в Алмати. Внася и самостоятелно. 
Адрес: Алматы, совхоз Алатау, ул. Центральная, 33 А. 
Телефон: +7(727) 298-64-71 
Сайт: http://smallmart.kz/ 
E-mail: small@skiftrade.kz  
Търговски предложения се изпращат на следния електронен адрес: 
torg@small.kz 
Tel: + (727) 298 64 74 
E-mail: info@small.kz, 
torg@small.kz 
Моля, запознайте се с изискванията за съставяне на търговско предложение 
на сайта на компанията. 
 
ТОО „РАМСТОР КАЗАХСТАН“ - верига супермаркети „Рамстор“ 
Алматы, ул.Фурманова, 226 
+7(727) 330-54-00 
call centre: +7(727) 330-55-66 
WhatsApp: +7 777 950 55 66 
customer_support@ramstore.kz 
E-mail : aytugc@ramstore.kz 
oguzhant@ramstore.kz 
assistant_kategori@ramstor.kz 
http://www.ramstore.kz 
Рамстор е една от големите вериги, създадена от турската MIGROS. На пазара е от 
1999 г. и понастоящем има 15 магазина в Алмати, 5 в Астана, 2 в Уралск, по един в 
Актау, Караганда, Шимкент и Атирау. Снабдява се от местни дистрибутори, а някои 
продукти внася самостоятелно. 
 
SILK WAY CITY, ХИПЕРМАРКЕТ, ТОО (1 бр.) 
050000, г. Алматы, ул. Толе би, д.71, хипермаркет Silk Way City 
тел:2677470 
e-mail:silkwaycity@inbox.ru 
 
„ЛИДЕР“  
Западно-казахстанска верига дискаунтери - 36 обекта (20 в г. Атырау,  2 в г. Актау, 9 
в г. Уральск, 1 в г. Кульсары, 4 г Павлодар ). 
Казахстан, 060005, 
гр. Атырау, ул. Исенова 52. 
8 (7122) 58 65 10 

Ръководител на отдел закупки: 
Ветух Юлия Александровна 
тел.: 8 701 769 74 69 
i.vetukh@idealmarket.kz 
http://www.leader-stores.kz/kontaktyi/ 
 
ТОО "ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ" - ВЕРИГА МАГАЗИНИ "ДИНА" 
Тел.: 8 (7132) 531-002 
Email: sekretar@dina.com.kz 
Отдел «FOOD»: 
Тел.: 8 (7132) 530-995 внут. 105 
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Email: ak@kabiev.kz 
Отдел «NONEFOOD»: 
Тел.: 8 (7132) 530-995 внут.174 
Email: zakup2@kabiev.kz 
 
ТОО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "GREEN MART" - ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ GREEN 
Анкета за доставчици:  
http://www.greenmart.kz/index.php/partnerstvo/postavshchikam 
 
ТОО "АЛМАСТОР" -СУПЕРМАРКЕТ "A-STORE" (14 хил.кв.м.) 
гр. Алматы, ул. Сатпаева, 90, уг. ул. Тлендиева. 
Телефон: +7(727) 3308585, 3309777 
manager10@a-store.kz 
marketing4@a-store.kz 
http://a-store.kz/postavwikam/postavwikam 
 
ТОО „ОПТОВЫЙ КЛУБ“ - ВЕРИГА МАГАЗИНИ „АРЗАН“ 
гр. Алматы, пр. Райымбека, 507 А. 
Телефон: +7(727) 3761376 вн. 1500, Факс: +7(727) 3761376. 
www.arzanmarket.kz/ 
E-mail: reception@wsc.kz 
г. Алматы, ул. Каблукова, 6. 
Телефон: +7(727) 3378097, Факс: 8-(727) 337-80-97. 
E-mail: informer_utep@wsc.kz 
За изпращане на търговски предложения: +7 727 376 13 76 с молба за връзка с 
търговския отдел, както и на електронна поща: info@wsc.kz с отметка, че писмото е 
предназначено за „Отдел коммерции“. 
 
ТОО "METRO CASH & CARRY" - ВЕРИГА МАГАЗИНИ МЕТРО В КАЗАХСТАН 
гр. Алматы, ул. Саина 16 г, уг. ул. Толе би. 
Телефон: +7(727) 3300880; Менаджър по доставките +7(727) 3302400 (вн. 1160). 
E-mail: clients@metro.com.kz 
Tel. + 7 (727) 232 11 53   
        +7 (727) 232 11 52 
novinka@metro.com.kz, 
gulbanu.kapi@metro.com.kz 
http://www.metro.com.kz/ 
Над 90 % от продуктите в мрежата са местно производство или внасяни от местни 
компании. Малка част внасят самостоятелно. 
 
ТОО "ГЕРМЕС ТРЕЙД“ – ВЕРИГИ СУПЕРМАРКЕТИ „РЕАЛИСТ“ – 7 в Алмати, 
вероятно и в други градове 
Алмати, 050008, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 68/70 
Телефон: 429736 

 
КОЛИБРИ - БУТИКОВ СУПЕРМАРКЕТ В АЛМАТИ 
Алмати, ул. „Валиханова“ 170 
+7 (727) 221-6232 (кол центер) 
http://www.colibri.org.kz/page/4/ 
Tel: +7 (727) 221 62 32 
E-mail: info@colibri.org.kz 
Внася част от стоките самостоятелно. 
 
"COSMOS“ - Верига от 6 супермаркета економ клас в гр. Караганда 
«COSMOS-GROUP», г. Караганда, микрорайон Гульдер-1, д. 53-55, 
Тел. (7212) 316683 
cosmosgroupkz@mail.ru 
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Krivoguz Igor 
Караганда, Прогресса, 27 (1-й этаж) 
Телефон: (7212) 41-85-57  
8 (7212) 31-55-35 
+7(778)5838466 
 
ТОО „НЕМЕЦКИЙ ДВОР“ - ВЕРИГА МАГАЗИНИ „БЕЙКЪР И КО“ 
ТОО «Немецкий двор» 
гр. Алматы, ул. Розыбакиева, 95 
Тел.: +7 705 2012013 (вн.349, 231) 
Отдел маркетинг: 
Лебедева Марина Александровна 
Телефон:+7 (727) 392-01-65 / 66 
Email:lebedeva.m@becker.kz 
http://www.becker.kz/contacty.html 
 
ГРУПА КОМПАНИИ „АЯН“ - супермаркети Аян: 7 в Караганда, 2 – в Темиртау и 1 – 
в Алмати 
Верига супермаркети «АЯН» 
ул. Камская 91/4 
гр. Караганда 
тел.: +7(7212)42-87-29 
факс: +7(7212)42-87-29 
email: tooayan@mail.ru 
http://www.ayan.kz/postavshiki/ 
 
“КОРЗИНА” (Людмила KZ) – верига супермаркети в Караганда и Темиртау 
Караганда, Степной 3-й микрорайон, 3Б 
Телефон: (7212) 32-36-44; 32-36-27; 32-38-54; 32-36-04; 32-38-56 
http://korzina-market.kz/ 
 
ЮЖНИЙ 
Телефоны: +77212922504 (гор.) 
Адрес: г. Караганда, просп. Бухар Жырау, 50а(ТД «Абзал») 
+7 (7212) 92-25-03 
 
СЕВЕРНЫЙ 
Петропавловск, Мира, 203 
+7 7152 51 93 91 
Телефон: +7 7152 36 63 83, +7 7152 36 19 61, +7 7152 46 10 17 
 
НОРМА 
«NORMAN» СУПЕРМАРКЕТ 
Телефони: 
+77212332149, 
+77212332148 
гр. Караганда, мкр-н Гульдер-1, 3Б 
 
СЕМЕЙНЫЙ – верига от 7 супермаркета в Северно-Казахстанска област 
гр. Петропавловск, Ул. Сабита Муканова, 53 
Тел. 8(7152) 39-08-79 
Тел. 8(7152) 53-15-06 
 
ТОО "АНВАР" – ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ "АНВАР“ – 25 супермаркета в Актобе 
(17), Астана, Уралск, Караганда, Кизилорда, Атирау. Най-голямата мрежа в Западен 
Казахстан. 
Казахстан,Актюбинская область, Актобе, ул. Есет-Батыра, 107/2 
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8(7132) 444 – 777 
mail@anvar.kz 
 
„ДАСТАРХАН-ТРЕЙД“ ТОО – супермаркет „Юбилейный“ и супермаркет „Столичний“ 
(широк асортимент от Европа) 
Алматы Абылай хана 74 
Телефон: (727) 250-75-68 
Факс: (727) 250-75-68 
E-mail: dastarkhan_trade@mail.ru 
ТОО "Дастархан-Консалтинг" 
гр. Алматы, 050009, ул. Толе би 189В, уг.ул. Айманова   
телефон: +7 |727| 379 11 12 
e-mail:dastarhan@dastarhan.kz  
Дастархан Фоод 
Адрес: улица Наурызбай Батыра 124, Алматы 
Телефон: 8 (727) 267 3737 
 
СУПЕРМАРКЕТИ „РЕСЕЙ“, 
Алмати, +77272910234, +77272919910.  
 
„ДИОНА“ - верига магазини (6 в Астана и по 1 в Караганда и Павлодар) - продават 
много бои за коси и козметични средства (Макс фактор и т.н.) 
г Астана, ул. Бейбитшилик, д. 36.  
Тел.: +7 (71723) 1-70-75  
 
CARREFOUR - в Казахстан „Carrefour“ беше представен от компанията „Majid Al 
Futtaim“ (http://www.majidalfuttaim.com/contact-us/) - крупен оператор на търговско-
развлекателни центрове в Близкия Изток и Северна Африка 
Първият магазин в Казахстан беше открит през април 2016 г. Затвори от 01.06.2017. 
 
ESENTAI GOURMET 
Алмати, ул. Ал Фараби 77/78 
Tel:   +7 (727) 326 95 05 
E-mail: info@esentai-gourmet.kz 
analytics@esentai-gourmet.kz 
http://esentai-gourmet.kz/ 
Това е магазин за хранителни стоки ситуиран в Esentai Moll (за луксозни стоки). Внася 
самостоятелно част от своите продукти от Италия, Франция, Испания, 
Великобритания, Гърция, Германия, Швейцария, Япония и др. 
 
ТОО "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ АСТЫКЖАН" – верига от 4 супермаркета "Астыкжан" в 
Астана и Костанай 
гр. Астана, шоссе Алаш 24/2 
+7 777 772 42 57 
info@astykzhan.kz 
Отдел «Покупки»: 8 (7172) 531-674; ast2131297@gmail.com 
Отдел маркетинг: 8 (7172) 531-607; ast2188081@gmail.com 
Николайчук Дарья – Началник на търговския отдел: +7 777 772 31 29; 
ast2131297@gmail.com 
Рашитова Раушан - Менеджер покупки "Битова химия,Козметика“ 
Тел.: +7 777 772 32 03; ast4411184@gmail.com 
Олеся Горбачева – мениджер „НОН ФУУД“: +7 777 772 31 95; ast4573804@gmail.com  
Чембарова Лариса - "Пресни и замразени продукти": +7 777 772 31 93; 
ast3843275@gmail.com 
Федорова Олеся "Захар, сол": +7 777 772 31 01; ast4023933@gmail.com 
http://astykzhan.kz/?city=1 



56 

 

 
"5 МИНУТ" 
Гр. Астана, Сарыаркинский район, ул. “Есенберлина”, бивша Акжайык, 2к1 
+7 (7172) 387575 (офис) 
+7 (7172) 389797 
+7 (7172) 302398 
aviatr@mail.ru 
aviatransit@mail.ru 
 
ТОО "АЛМА РОЗНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ " ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ „АЛМА“ – 17 в 
Астана и ?? в Алмати 
Алматы, Абая проспект, 141 
050012, Алматы, Карасай батыра, 119 
050043, Алматы, Мустафина, 5Б 
тел.: (727) 269-34-56, (727) 269-34-55, факс: (727) 269-34-57 
050052, Алматы, Жандосова, 87 
E-mail: alma_e@bk.ru 
 
ТОО "TRENDING RETAIL GROUP" - ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ „А2“ – 12 в Астана и 
3 в Алмати 
Гр. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛ. КАЛДАЯКОВА Ш, д. 11, ВП-5, ВП-6, тел. 525267 
Илияс Исатаев и Мирас Ибраимов 
"Sarmat" Apparments, ул. Сауран 3/1, Астана 
Телефон: 8 (707) 482 9601 
+77172525264 (офис) 
 
ТОО "ЖЕТI АСПАН" - ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ "GALMART" В АСТАНА И АЛМАТИ 
Гр. Астана, ул. Сарайшык 32/2, индекс 010000 
Маркетинг: +7 701 091 03 31 
Импорт: +7 7010910317 
Филиал ТОО "Жетi Аспан" в г. Алматы 
пр. Достык, дом 162, офис  № 4. 
(Фактически дом 162 А офис 5) 
+7 701 0910306 
http://www.galmart.kz/sotrudnichestvo 
Tel: +7 (7172) 79 06 85/86 
Email: sm_food2@galmart.kz 
Web: http://www.galmart.kz/ 
Внася самостоятелно част от продаваните стоки. Собственик е Галина Зкрияева.  
 
ТОО "ТАТЫМ" - ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ „СПУТНИК“ 
Във веригата влизат известните магазини «Мастер Хаус», «Астана», «Казахстан» и 
«Спутник». 
Астана г.а., г.Астана, КЕНЕСАРЫ, 37 
8-7172-34-62-52 
тел. 8-7172 34-63-38 
 8-7172 34-74-09 
 
ФИРКАН – ВЕРИГА МАГАЗИНИ В ЮКО, В Т.Ч. 8 ХИПЕРМАРКЕТА  
(18 хил. кв.м. търговска площ) Внася самостоятелно! 
Шимкент, пр-т. Тауке-Хана, 330/1 
Търговски отдел: 
+7 7252 98 21 62 (189) 
Отдел маркетинг: 
+7 7252 98 21 62 (310) 
http://firkanmarket.kz/kontaktyi 
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ТОО «МЕРКУРИЙ» - ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ "ТОТ" (20 супермаркета в Костанай“ 
и 9 в Рудний) 
г. Костанай, ул.Бородина, 36; Телефон: 579079 
Костанайска област, гр. Рудный, ул. Топоркова, 1А, 
e-mail: sekretarmercury2@yandex.ru 
директор: 
Пак Владимир Юрьевич, тел. 8 (71431) 49-100 (вътрешен 105) 
e-mail: v_pak2004@mail.ru 
Началник отдел Снбдяване - Пак Ирина Павловна,  
тел. 8 (71431) 49-100 (вътрешен 208) 
e-mail: irin_m19.06@mail.ru 
 

ВЕРИГА ОТ 7 СУПЕРАРКЕТА "САТИЛИК", ГР. ТАЛДИКОРГАН 
040000 Алматинская обл. Талдыкорган Тауелсыздык 68/78 
Телефон: (7282) 22-21-95, (7282) 24-45-17 
Факс: (7282) 24-41-29 
E-mail: evening@mail.tald.kz 
Контактно лице: Директор Буков В.И. 
 
ТОО „СУПЕРМАРКЕТ „СОЛНЕЧНЫЙ“ 
8 (700) 405-00-00  
info@sunny.kz 
http://cc.kz/nonfood/gigiena/ 
 
ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ "ОКТЯБРЬ“ – 14 БР. 
ТОО „Октябрь-2007“; г. Астана, ул. Валиханова, д. 9 
8-7172 62-55-03 
8-777 100 11 47 
 
ТОО "АК ОРДА CAPITAL" - ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ „АПРЕЛЬ“ 
 
ТОО "CENTRAL ASIA RETAIL" СУПЕРМАРКЕТИ "БРАВО" И НАРОДНИТЕ 
МАГАЗИНИ "HIT" 
 
ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ „АСТАНА. МИР ВКУСА“ 

 
ТОО „PARADE RETAIL“ - СУПЕРМАРКЕТ „ПАРАД“ 
 

 
 

ДИСТРИБУТОРИ НА ХРАНИ И БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ 
 
ТОО «ПРИМА ДИСТРИБЬЮШН»  
Алмати, ул. Жароков - 20 
Tel: +7 (727) 250 14 55 
      +7 (727) 250 14 56 
      +7 (727) 250 1457 
                    250 1429, 2501920 
E-mail: reception@prima-group.kz,  
ya.prima-group@yandex.ru 
http://www.prima-group.kz 
От големите дистрибутори в Казахстан. 35 000 точки. 45 филиала в Казахстан и 4 в 
Киргизстан. 4000 служители. Официален дистрибютор на Colgate-Palmolive, Johnson& 
Johnson, Henkel, Beiersdorf/Nivea, Schwarzkopf, Hipp, UPECO, Lorado, Milagro, Pringles, 
AXA, Vegeta, Oleina, Carbonell, Deko, Bonduelle, ITLV, Inter Fish, Elite, Gokal, Dandy, 
Maslodel, Qing Kaz (tomato paste and ketchup).  
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PRIMA MOROZHENOE 
Алмати, ул. Ратушний - 90a, офис 7 
Tel: +7 (727) 294 17 16 
       +7 (727) 294 15 74 
ganiev@prima-group.kz 
http://www.prima-ice.kz/ 
Свързана с „Прима дистрибюшън“ компания – за замразени храни. Филиали в Алмати, 
Астана, Караганда и Актобе. Distributed brands: Hortex, LambWeston (USA), Glacio 
(Belgium), Miratorg (Russia), Russkiy Holod (Russia), Lina (Russia). 
 
„САТ-СЕНТРАЛ АЗИЯ ТРЕЙДИНГ“ И 
TURKUAZ HORECA 
Двете компании са част от холдинг Тюркуаз 
гр. Алмати, ул. Райымбек, 160А 
гр. Алмати, ул. Суюнбай - 89 
Tel: +7 (727) 383 20 57 
E-mail: food@turkuaz.kz 
http://turkuazhoreca.kz/ 
Рецепция: 8 (727) 273 27 11, 273 46 63 
Отдел Продажби и Маркетинг (по въпроси за сътрудничество) 
+7 (727) 273-34-65 
sales@turkuaz.kz 
turkuaz.kz 
 
ТОО "АЛТЫН АЛМА ДИСТРИБЬЮШН" – сладки, козметика, напитки;  
Алмти, ул. Нурмаков -75,  
Tel: +7 (727) 378 22 85 
        +7 (727) 378 22 89 
E-mail: info@altyn-alma.kz 
www.altyn-alma.kz 
Създадена през 1993 г. Има 37 филиала и обслужва 25 000 точки. 300 собствени 
автомобила. Официален дистрибутор на Mars/Snickers/Twix (chocolate bars), Nutricia 
(baby food), Ehrmann (dairy products), Barilla (pasta), 7 days (croissants, cakes), 
KDV/Yashkino (snacks, biscuits, cookies etc.), Uvelka (breakfast cereals), Red Bull (energy 
drink), Evian (water), Sady Pridonia (fruit juices). Non-food: Nivea, Henkel, Kimberly-
Clark, L’Oreal, Splat, SC Johnson, Schwarzkopf Professional, Panasonic, Oricont Luxus 
Professional. 
 
APPLE CITY - официален дистрибутор на Procter & Gamble, Kraft Foods (Jacobs, Carte 
Noire, Alpen Gold, Milka, Воздушный, Барни, Dirol, Tuc) и др. Обслужва около 25 000 
точки. 1600 души персонал. 
Алмати, ул. Кабдолов 1/7,  
За сътрудничество: 
Тансар Абдрахманов 
Abdrakhmanov.t@applecity.kz 
Tel : +7 (727) 250 05 50 
Fax : +7 (727) 250 05 50 (ext.195) 
E-mail: info@applecity.kz 
http://www.applecity.kz/ 
http://www.applemart.kz 
 
ТОО GREEN HOUSE BEST 
Алмати ул. Курмангазы178/Радостовца 82 
Tel: +7 (727) 394 39 94  
        +7 (727) 394 39 92 
      +7 (727) 394-39-97 
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E-mail: priem_gh@greenhouse.kz 
http://greenhousebest.kz/uslugi/distribuciya_ 
Web: http://greenhousebest.kz/ 
Има собствена верига от супермаркети - Green Mart. Дистрибутор на марките: 
Mars/Wrigley, Lipton, Storck, Heinz, Ritter Sport, Hochland, Tchibo, Friesland Campina, 
Gallina Blanca, Perfetti Van Melle (Chupa Chups,  Mentos, Meller, Fruittella, Sula), 
Ehrmann, Tabasco (sauces), John West, Kuhne, Azovskaya (confectionary, Russia), Riston, 
Mikado, Rollton  and others. 
 
„АЛЛИГАТОР“ –компания е част от руската „Аллигатор“. Продукти – около 1000 
позиции - Lantmannen Unibake, LambWeston, McCain, RUN, Hochland, PfalZgraf, Vlevy, 
Hochreiter, Heinz etc. Доставя на KFC, Pizza Hut, Hardee`s, Pinta и др. 
Алмати, ул. Айтеке би 187, уг. ул. Мирзояна, 
Бизнес-Центр «Тянь-Шань»,  офис 302. 
Генеральный директор Нурлубаев Е.К. 
тел/факс: +7 727 378 79 15, 
телефон: +7 727 378 82 40. 
E-mai: info@a-p.kz 
Nurjigitov@alligator-product.kz, 
nurzhigitov@inarin.kz; info@inarin.kz 
Айдос Нуржигитов 
www.a-p.kz 
 
DAN KING - кафе, сладолет, хранителни продукти 
Aлмати, мкр-н Самал 1, д. 21, оф. 12 
тел: +7 3272 5018 56, 50 11 40 
факс: +7 3272  50 85 57 
info@danking.kz 
http://www.danking.kz 
http://www.danking.kz/foodru.html 
Вносител и дистрибутор на италианско кафе и хранителни продукти (pasta, rice, cheese, 

canned food, olive oil, balsamic vinegar, sweets, cookies, wafers, jams, ingredients for bakery 

etc.).  The products are distributed exclusively throw the following sales cahnnels: HoReCa and 

Retail (Supermarkets / Specialized Stores). Distributed brands: Tumia, Mutti, De Cecco, 

Parmareggio, Rigoni di Asiago, Demetra, Paluani, Calippo, Grissin Bon, Leonardi, Vicenzi 

Group etc. 
 
ТОО «COMMON MARKET CORP.» - лидер сред предприятията за търговия на едро 
със сладкарски изделия. 
гр. Караганда, ул. Пригородная 1А. 
Телефон: +7 7212 55-97-90 
Факс: +7 7212 55-97-91 
WEB-сайт: http://www.common.kz  
е-mail отдел организация на офиса: general@common.kz  
е-mail отдел логистика: logistic@corp.common.kz 

е-mail отдел продажби: sales-ne@corp.common.kz 

http://www.common.kz/main.php?mod=order 
 
ТОО "PNP GROUP" – от големите дистрибутори на алкохолни и безалкохолни 
напитки, както и на сладки. 
гр. Шымкент, , ул. Диваева, 9   
тел. +7 (7252) 55-09-13 
Директор на Филиала - Аскар Жанбаев +7 701 785 13 23 
Контактно лице: Белоусов Владимир 
8 (7252) 55-09-13 вн. 130 
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Е-mail: BeloussovV@globalpnp.com 
http://www.globalpnp.com 
 
СИЛК РОАД ТРЕЙДИНГ (Имат представителства в Киргизстан, Казахстан, 
Монголия). 
Алмати, Медеуский район, ул.Зенкова, 25 
Телефоны:+7 (727) 2938239 
Silk Route Trading Ltd 
Льва Толстого 210 , 720009 Бишкек, Киргизстан  
http://www.srt.kg/ru/ 
 
ECLIPSE FOOD GROUP 
Алмати, ул. Макатаев 125,  
Tel: +7 702 455 9995 
E-mail: info@eclipsefoods.com  
azim@eclipsefoods.com  
Web: http://www.eclipsefoods.com/ru/  
Кыргызска Република 
гр.Бишкек ул.Матыева 89 
info@eclipsefoods.com 
sales@eclipsefoods.com (для заявок) 
+996 (701) 61 11 45 
Дистрибутор на американски брендове в Казахстан и Киргизстан - Hershey’s (chocolate), 

Pepperidge Farm (bakery), Jolly Rancher (candies, gummies), Reese’s (chocolate-peanut 

spread), Campbell’s (soupe), Prego (sauces) etc.  
 
КОМПАНИЯ „ГРУППА КОМПАНИЙ „ДАНА“ 
В нея влизат ОО «Абадан Вест Дистрибьюшн», ТОО «Жактас Трейд» и ТОО "ПРОГРЕСС 
ТОРГ" 
060006, гр. Атырау, ул. Баймуханова 39 
Телефон: 8(7122) 36-07-38 
Факс: 8(7122) 36-10-63 
E-mail: atyrau@danagroup.kz 
директор на департамент «Маркетинг» 
Максат Чакиев - uspeh100@yandex.ru 
http://danagroup.kz/food 
ТОО "Абадан Вест Дистрибьюшн", Бакалей-Торг, 41-й разъезд 
тел. +7 (7132) 98-80-83 
Супервайзер - Шершнев Сергей +7 702 483 36 47 
Актау - ТОО "Абадан Вест Дистрибьюшн", Промзона, промбаза "Терминал 2005"  
тел./факс +7 (7292) 20-27-07 вн. 108  
Супервайзер Ергалиев Данияр +7 771 841 11 37 
Атырау - ТОО "Абадан Вест Дистрибьюшн", ул. Баймуханова, 39  
тел/факс +7 (7122) 36-07-38, 36-07-10, 36-10-63  
Супервайзер Сейдалиев Амантай +7 775 207 07 08 
 
ТОО"КАЗАХСТАН ИМПОРТ ГРУП" 
сокове, сухи закуски, ядки, снаксове, сладки (шоколади, бонбони и др.), 
канцеларски стоки 
напитки от Европа (Полша) - Agros Nova (Dr Witt, Sonda, Fortuna – fruit juices, canned 

vegetables), Sweet Brands (Sweet & Joy – cookies).  
Алмати, ул. Райнбек 213-2 
Алмати, ул.Суюнбай - 495 
+77073224110 
Tel: +7 (727) 328 58 05 
E-mail: kz.import@mail.ru 
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AGROS GROUP COMPANY (AG COMPANY) 
Алмати, ул. Суюнбай - 263,  
Tel: +7 727 234 09 13, 
E-mail: brand_manager@agco.kz  
info@agco.kz  
http://agco.kz/ 
На пазара от 2004 г., Agros Group Company е ексклузивен вносител на растително 
масло (Zolotaya Semechka, Avedov, Zlatro), бебешки храни (Fruto Nanny), Ahmad Tea, 
зърнени храни и др.  
 
PICHEVIK 
Алмати, ул. Райнбек - 212 
Tel: +7 (727) 268 52 53 
        +7 (727) 268 51 99 
region@ehim.kz, 
brand@ehim.kz 
marketing@ehim.kz 
http://pichevik.kz/ 
Фирмата е на пазара от 2009 г. Марки: Fabianelli (pasta), Pasta Toscana (organic pasta), 
Jamie Oliver (pasta, sauces, olive oil, vinegar),  Lubella/Maspex Wadowice (pasta, brakfast 
cereals, flour), Melitta (coffee), Lakome (breakfast cereals), Shark (energy drink), M-150 
(energy drink), Narzan (mineral water), Pikanta (canned fruits and vegetables, sauces, 
sirops) etc.   
 
ANADOLU MARKETING 
Алмати, ул. Райнбек - 351v 
Tel: +7 (727) 247 88 45  
        +7(727) 247 88 87 
E-mail: info@anadolumarketing.kz 
Web: http://anaser.kz/ 
Внася от Турция, Русия, Китай и Малайзия повече от 30 марки като: Simsek (ice-cream, 
chocolate bar), Kent Boringer (olive oil, sugar, yeast), Akas (lollipops), Andic (chewing 
gum), Naturella (chocolate paste, canned fruits and vegetables, oilve oil), Durukan (chupa 
chups), Lider Kozmetik (air freshener), Gumy/Kervan (gummies), Tadolive (olives) and 
others. 
BONFOOD DISTRIBUTION 
Алмати, ул. Куприн - 1A 
Тel: +7 (727) 247 78 60 
E-mail: sales@bonfood.kz 
Web: http://bonfood.kz/ 
Марки: Sunar (corn oil), TAT bakliyat (cereals), Vitaland (canned fruits and vegetables), 
Melena (canned fruits and vegetables), Volozhka (cereals and breakfast cereals), Slutski 
(vinegar), Pakmaya (yeast), Granum (pasta, flour). 
 
CHANCE  
09004, гр. Уралск, ул. Абулхаир 2/11, 
Tel: +7 (7112) 212 127  
        +7 (7112) 211 991  
E-mail: tatakir@mail.ru,  
tb.opt@mail.ru 
http://chance.kz/ 
Внася от Русия, Украйна, Беларус, Молдова: Bisciut-Chocolate (biscuits, cakes, sweets, 
Ukraine), Timosha (halva, rahat-lukum, honey-nut bars), GerMax/Uni (household 
chemicals, Germany), Bayce (tea, India), Tsar (pasta, cereals, Russia), Sloboda 
(mayonnaise, sauces, Russia), Orhei-Vit (baby food), Cherkizov (sausages) etc. 
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ТОО RAD DISTRIBUTION – хигиена, детски, битова химия и др. 
Алмати, проспект Райымбек 348C (уг. ул. Емцова), офис 109 
+7 727 2508348 
+7 727 2508347 
info@rad-company.kz 
http://rad-company.kz 
http://rad-company.kz/partners.html 
 
RG BRANDS – напитки, сокове, вода, сладки 
050034, г. Алмати, ул. Райымбека 212-Б (бивша ул. Ташкентска)  
Денис Лифинцев 
Генерален менеджър на Централно-Западното бизнес-подразделение 
E-mail: info@brands.kz  

http://brands.kz 
 
ТОО "UNI COMMERCE" - ексклюзивна дистрибуция 
050057, Алмати, УЛ МУСТАФЫ ОЗТЮРКА, 7 
Телефон:  

+7 727 509968 
 
“RADUGА.K.D.R” – създадена през 1993 г.  
Казахстан, гр. Петропавловск, ул. Явленское шоссе, 2 
Тел.: +7 (7152) 63-00-01 
E-mail: raduga@kdr.kz 
+ 7 (71-52) 63-00-01  
+ 7 (71-52) 63-00-16 
Купцова Елена Николаевна 
Търговски директор 
Тел.: +7 (7152) 63-00-01 (доб. 1020) 
E-mail: e.kupcova@kdr.kz 
Skype: dir.food.ptr.raduga 
Tel: +7 (7152) 53 51 63 
E-mail: e.kupcova@kdr.kz, 
e.mesheryakov@kdr.kz  
http://www.kdr.kz 
Raduga KDR is a producer-importer-distributer of food located in the North of Kazakhstan. 
Radica produces plastic FMCG and food (breakfast cereals, flour, cornflakes, roasted 
sunflower seeds) and imports food from CIS countries mainly Russia as well. Distributed 
food brands: Royal cake, Mr. Corn (popcorn), Hit (breakfast cereals), Pripravych (spices), 
Sila Zlakov (breakfast cereals), York (household products) etc. 
 
КОМПАНИЯ «ЗДОРОВАЯ ЕДА» - Работи със супермаркети като: «Magnum», 
«Carrefour», «Calibri», «Green», «Metro», «Арзан», «Рамстор», «Interfood», «Реалист», 
«Юбилейный», «Столичный», «Galmart», «АДК», «Немецкий двор», «SilkWay City», 
«АлмаРС», «SMALL»; магазини категории В+, В, С – около 2 500 търговски точки; 
HoReCa – общо 200 обекта, сред които вериги расторанти: «Asia Beer Company», 
«Мамамия», «Ciao Pizza», «Caspian International Restaurants Company» и др. 
Централен офис: 
Алмати, 050019, мкр. Атырау, д. 159/8. 
офис-менеджер 
+ 7 (727) 356-39-86 
ze.info@healthyfood.kz 
директор 
prossov.a@healthyfood.kz  
+7 (727) 295 52 36 
        +7 (727) 295 53 51 
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Представителство в гр. Астана: 
010008, ул. Пушкин -56, оф. №302. 
тел.: +7 (7172) 472-741 
склад: ул. Пушкина, д. 75. 
http://www.healthyfood.kz 
Внася и дистрибутира над 600 позиции от следните производители: Alpilatte (dairy 
products, Italy), Belgomilk/Micobel (dairy products, Belgium), Eledi (biscuits, Italy), 
Emborg (dairy products, Danemark), Uhrenholt (dairy products, Danemark), Delight 
(bacon, Hungary), Filippo Berio (olive oil, Italy), Hochland (dairy products, Germany), 
Nordzucker AG (sugar, Germany), Yamasa (soy sauce, Japan), Russkoye More (fish, 
Russia) etc.  
 
ТОО САУДА 
Астана, ул. Сейфулина 63/2 
Tel: +7 (7172) 347 233 
E-mail: sauda_astana_@mail.ru 
Web: http://sauda.kz/ 
На пазара от 2000 г. Работи с основни вериги супермаркети (Ramstore, Green, 
Astykzhan Skif Sauda и др.), и в направление HoReCa. The food products (health/dietetic 
food, canned fruits and vegetables, pasta, dried fruits, sweets, fruit juices, soft drinks, tea, 
coffee etc.)  are imported from Germany, Poland, Russia, Czech Republic. Distributed 
brands: Bifrut, Dr Dias/Diamir (dietetic food), Mistral (cereals), Borges (olive oil, vinegar, 
pasta, sauces), Mozart Kugeln (chocolate), Gunthart (cake decoration), DalColle (cakes, 
sweets), Kotanyi (spices), Rolnik (canned vegetables), Stebel bambuka (sauces), Akbar 
(tea) etc.   
Улан Ахметов (супервайзер алкохол) +77078089307 
ulan-ahmetov@mail.ru 
 
ELITE FOOD IMPORT 
010004, Астана, Коктал 25/1,  
Tel: +7 (7172) 40 78 39 
Email: office@elite-food.kz 
purchasing@elite-food.kz 
http://www.elite-food.kz/ 
Внася европейско сирене и деликатеси: Almondeli (Испания), Alpino (Швейцария), 
Dittmann (Германия), Elda Ricotteria (Италия), Painmaker, Hot Mamas, Madama Oliva 
(Италия).  
 
WFG CORPORATION 
Алмати, ул. Пушкин - 84, оф. 30 
Елена Людвиговна Полникова – изпълнителен директор 
Tel: +7 (727) 293 81 68 ; 293-81-76; моб. +7 701 757 40 97 
info@xado.kz 
info@wfg.kz 
http://www.wfg.kz/ 
Distributor of premium class products since 2000. Distributed brands: Papa/Dolcemaro 
(Italy, chocolate, macarons, sugar coated dragé), Pisti (Italy, chocolate, dragé), De 
Banketgroep (Netherlands, waffles, cookies, cakes); Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia 
(Italy, olive oil), Bio levanter (Italy, olive oil), Basilur (Sri-Lanka, tea), Caffe Corsini (Italy, 
coffee), Caffe Trucillo (Italy, coffee), Nesti Dante (Italy, soap), Athena’s (Italy, cosmetics).  
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ТОО «ПАКТ» - дистрибутор на храанителни продукти 
Караганда, Ермекова 59 
8 (7212) 43-31-46 
8 (7212) 43-22-78 
8 (7212) 43-27-46 
pakt2006@mail.ru 
http://pakt.kz/ 
Pakt LLP is a distributor of food products in Kazakhstan. The portfolio consists of 2 550 food 

references imported from Russia, Moldova, Belarus. Distributed brands: Greenfield (tea), Tess 

(tea), Ahmad tea London, Doshirak (instant noodles), Sladonezh (Russia, confectionery), 

Azovskaya confectionary (Russia, confectionery), Victoria (Russia, confectionery) Dobrodeya 

(pasta), Orhei-Vit (fruit juices, baby food, canned fruits and vegetables), etc.   
 
VICIUNAI-KAZAKHSTAN 
31/110, Jangildin str., Almaty 050000, Kazakhstan 
Tel: +7 (727) 278 59 56  
        +7 (727) 278 59 57  
Email: company@vici.kz  
Web: http://www.viciunaigroup.eu/ru 
Group in the country (major European manufacturer of crab sticks and other surimi and 
fish products) distributes not only Viciunai products, but also frozen products of 
manufacturers, such as Dujardin (frozen vegetables), Lutosa (frozen potato), Rokiškio 
Suryaev. The Company supplies all major local supermarkets (Magnum, SilkWay, Metro, 
Ramstore, etc). 
 
RUSTAR FOOD 
Алмати, Илийски тракт - 11 
Tel: +7 (727) 232 85 56 
info@rustarfood.com 
www.rustarfood.com 
Distributor of food products in Kazakhstan.  The Company produces snacks (crackers, corn 
flakes, dried fruits) as well. The Company supplies main local supermarkets (Magnum, 
Metro, Green, Small, Interfood, Arzan). Distributed brands: Kervan (jelly, gum, candy 
toys- Turkey), Aqualife (soft drinks, Russia), Strauss (coffee), AgroAlliance (cereals, 
Russia), Berezniki (cookies, biscuits, Russia), Baker House (cakes, brioches, tarts, pies-
Russia), Funny Bunny (sponge cakes, Russia) etc. 
 
 
ASORIA/V.V.K. TRADE 
37, Bokeikhanov str., Almaty 050000, Kazakhstan 
Tel: +7 (727) 294 25 69 
E-mail: asoriya@inbox.ru, 
vvk.trade@mail.ru 
Asoria/V.V.K. Trade is an importer-distributor of  baby fruits juices and sweets from Russia 
of the following manufacturers: FrutoNyanya (baby fruits juices and purees), Sladonezh 
(confectonery), Confashion (confectionery), Pokrovsk, Bayan Sulu, Confitrade. 
 
ТОО „АЛМАТИТРЕЙД“ - ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, ул. Красногорская , д. 71  
Телефон: + 7 (727) 383 -74- 74  
info@almatytrade.kz 
Светлана Николаевна Ташланова – търговски директор 
+7 777 552 00 08 
E-mail: s.tashlanova@almatytrade.kz 
Анастасия Владимировна Ивкова – финансов директор 
+7 777 552 00 55 
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ivkova@almatytrade.kz 
(преди ТОО „INTER-ПИВО“) – представя ТОО “Carlsberg Kazakhstan”, ТОО “Kimberly 
Clark” (Kleenex, Huggies, Kotex - кърпички, памперси, хартия), ООО “Объединённые 
Кондитеры” (Красный Октябр, Бабаевский, Рот Фронт, Аленка и Хрустики) 
 
“ТРИО ТРЕЙД”– дистрибуторска компания, в т.ч. на българска консервна продукция, 
работещ със всички търговски вериги в Казахстан 
Представителства в Астана, Павлодар, Қарағанда, Талдыкорган, Тараз, Ақтау, 
Көкшетау, Қызылорда, Шымкент, Атырау, Алмати. 
Гр. Алмати, 050062, ул. Утеген Батыра - 15 
Телефоны: 8 (727) 243-72-17, 8 (727) 243-71-27 
E-mail: triotrade08@mail.ru  
http://www.triotrade.kz/ 
регионален представител - Константин Батанов 
+7 771 503 45 48  
E-mail region.triotrade@mail.ru  
TriO Trade is an importer-distributor of food of the following manufacturers/brands: Olliani 
(olives, Spain), Pringles, Bulgarconserves (Bulgaria), Oho (breakfast cereals, snacks), 
Hilltop (tea), Unda (canned fish, Latvia), Chin-Su, Mivimex (sauces, Vietnam), Major 
(lighters, China), Tito (breakfast cereals, EU).   
 
ТОО “CARAVAN BEVERAGE GROUP” – дистрибутор на вода, сокове, кафе, чай:  
Perrier, Vittel, S.Pellegrino, Acqua Panna, Pago, Illy, Damman 
Работи с хотелите: Royal Tulip, Мариотт, Ритц-Карлтон, Рахат Палас, Bellagio, 
Assorti, AB Restaurants, G-Balyk, Sky bar, GQ bar 
Гр. Алматы, ул. Байтурсынова 22 
+7727300-04-17 кол-център, г.Алматы 
+7701538-93-09 кол-център, г.Астана 
+7717253-19-40 кол-център, г.Астана 
andrey@cbg.kz 
b_nargiz@cbg.kz 
https://premium-drinks.kz/ 
 
BERRY COMPANY 
Алмати, ул. Бокейханов 
Tel: +7 (705) 308 75 75 
E-mail: berrycompanykz@gmail.com 
Berry Company is an importer-distributor of frozen products, semi-finished products, 
groceries, canned food and other of well-known brands. Berry Company is  
the exclusive distributor of TM Vologda berry (berries, vegetables, mushrooms), Farm 
Frites, Aviko, Schulstad, Hummuskasa, Cargill, Bagdan. Berru Company supplies all the 
major retailers of the country and HoReCa segment. 
 
IDEAL KAZ TRADE 
223, Raymbek avenue, Almaty 050016, Kazakhstan 
Tel: +7 (727) 29741 47 
E-mail: a.nigmatov.trade@mail.ru 
Ideal Kaz Trade is an importer-distributor of diet/diabetic and ethnical food. Distributed 
brands : -Hlebtsy-molodsy, Russia: (wholegrain snacks); -Sensoy sauces, Russia 
 
RIORISTA 
4a, Kapal batyr street, Shymkent 160000, Kazakhstan 
Tel: + 7 (7252) 44 31 14 
       + 7 (7252) 44 31 16 
E-mail: manager.shymkent@riorista.kz 
http://www.riorista.kz/ 



66 

 

Distributor of dairy products, baby food, mineral water, fruit juices, canned fish, 
confectionery and meat products, seafood and ice cream imported from Russia. Distributed 
brands: Essentuki (mineral water), Albatros (seafood), Agusha (baby food), BioMax 
(dairy), Lamber (cheese), J7 (fruit juices), Plavych (cheese), Viola (melted cheese), Valio 
(dairy). 
 
КОМПАНИЯ ТОО «ТРИУМФ»  
150001, СКО гр. Петропавловск, Привокзальная площадь, здание ОПП, Абонентский 
ящик № 3, КБЕ 17 
Директор – Василаш Владимир Петрович. 

Тел. 8 (715-2) 37-72-38, 37-72-39 приём заявок 
e-mail: triumfnord@mail.ru 
Началник на търговския отдел - Егорова Ирина Александровна 

E-mail: hamelionik@mail.ru  
Тел.: 8 (705) 190 89 92, 8 (702) 223 52 18 
http://triumf-sk.kz 
 
ТОО «DOS TRADE 2000» - Костанай и областтаа – обслужва над 1500 търговски 
точки 
110000, гр. Костанай, ул. Авиационная 4 
+7-714-290-01-58; +7-777-302-73-31 
e-mail: dos_trade@mail.ru 
Отдел продаж: 
+7-714 290-05-19 
e-mail: oper_dos@mail.ru 
http://dostrade2000.kz 
 
ДУДАР – водещ дистрибутор на непродоволствени стоки - бързооборотни Предлага – 
Шварцкопф, Саламандър, битова химия, козметика, батерии, товари за дома и др. 
Алмати, Немировича-Данченко, 51Б 
(727) 247 98 47 
(727) 247 98 52 
almaty@dudar.kz 
http://dudar.kz/ru 
 
ТОО ФИРМА "ТРАЯНА" 
http://trayana.kz/#meta1 
 
 
ТОО "ФИРКАН" 
Южно-Казахстанска област, АЛ-ФАРАБИЙСКИ РАЙОН – дистрибутор на алкохолни 
напитки и хранителни продукти, собствена верига магазини. Обслужва около 1200 
магазина и кафета в града, сред които и крупни магазини като: ТД «Имран», ТД 
«Эмиль», ТД «Шахан», «Маркет Доня», ТД «Класси», ТД «Мереке 1», ТД «Мереке 2», 
«Ак-Дастархан», «Баян Сулу», гипермаркет «Рамстор», сеть маркетов «Грос–
Шымкент» и «Тау-Маркет» 
Гр. Шымкент Тауке хана 
Телефон: (7252) 57-47-97 
Факс: (7252) 57-47-97 
E-mail: finkan@list.ru 
Контактно лице: Директор Пономарев В.А. 
 
ТОО "BIO FOOD DISTRIBUTION" – ДИСТРИБУЦИЯ И ВЕРИГА ПРОДОВОЛСТВЕНИ 
МАГАЗИНИ BIOMART 
отдел маркетинг: гр.Атырау, ул.Канцева 2, 
marketing_west@biomart.kz 
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+7 (7122) 755-255, +7 (7122) 755-355  
+7122 354900, д. 101 или по эл.почте: call@biomart.kz 
http://www.biomartwest.kz 
 
ТОО "ЕВРОВКУС" 
Алмати, 050028, Турксибски район, ул. Суюнбая, 258/4 (Красногвардейски тракт) 
тел.: +7 727 243 63 75 
заявки: sales@eurovkus.kz ,+7 727 392 34 29 
Акшолакова Карина Каримовна - Генерален директор 
+7 (727) 327 37 48; +7 (777) 641 44 44; +7 (701) 333 33 71 
karina@eurovkus.kz 
Алиев Замир Рашидович - Управляващ директор 
+7 (702) 892 55 55; sales@eurovkus.kz 
http://eurovkus.kz 
 
ТОО «АСТЫК ЛОГИСТИК» 
Ръководство: Переверзев Игор Николаевич - Генерален директор 
Тел./факс: 8 (7172) 532029 
E-mail: ast532029@gmail.com 
Тел./факс: 8 (7172) 532029 
E-mail: ast532029@gmail.com 
http://concern.kz/about/activities/distributors/astyklogistic/ 
 
ТОО „АНВАР“ –голяма верига в Западен Казахстан 

Казахстан,Актюбинская область, Актобе, ул. Есет-Батыра, 107/2 
+7 (7132) 444 – 777 
mail@anvar.kz 
http://anvar.kz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛКОХОЛ И ВИНО 
 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ «АССОЦИАЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КАЗАХСТАНА 
„КАЗАЛКО” 
Алмати, Желтоксан, 115 
Телефон: (727) 250-64-95 
Калиев Амиржан Кашкарбаевич – президент (председател на Съвета на директорите 
на ТОО «Кокшетауские минеральные воды» - произвеждат водка „Хаома“ и вода 
„Туран“) 
kazalko.kaliyev@mail.ru 
в Астане –  Алия, +77019484644 
адрес: Карасакал Еримбет, 51,  
+7(7172) 44-92-19, 24-10-46 
 
„РАЙМБЕК АЛКО“ 
Алмати, ул. Нурмакова 160 
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pr@raimbek.com 
+7 727 330 46 46 
Компанията е част от “Раймбек груп” 
Алмати, ул. „Жамбил“ 111 
+7 727 330-46-00; +7 727 330-46-01; +7 727 330-46-02 
pr@raimbek.com 
office@raimbek.com 
marketing@raimbek.com 
http://raimbek.com 
 
КОМПАНИЯ «ORANGE TRADING»  
Алмати, ул. Рыскулов, мкр. Атырау, здание 159/5 (около ул. Рыскулова 1Б) 
+7 727 295 50 09 
info@orangetrading.kz 
http://orangetrading.kz 
 
ТОО „ALCOMARKET.KZ“ 
050012, гр. Алмати, ул. Шарипова, д.63 
+7 (727) 378 48 33 
office@alcomarket.kz 
http://alcomarket.kz/?lang=ru 
 
ТОО "PNP GROUP" 
Гр. Шымкент, , ул. Диваева, 9   
тел. +7 (7252) 55-09-13 
Директор на Филиала - Аскар Жанбаев +7 701 785 13 23 
Контактно лице: Белоусов Владимир 
8 (7252) 55-09-13 вн. 130 
Е-mail: BeloussovV@globalpnp.com 
http://www.globalpnp.com 
 
ТОО "GLOBAL WINE AND SPIRITS"  
Алмати, ул. Айтеке би, 187, офис 312-319 
+7 (727) 331 69 64 
Office@globalws.kz 
http://globalws.kz/ 
 
ТОО “KAZAKHSTAN WINES & SPIRITS” 
Гр. АЛМАТИ, УЛ. ТУЛЕБАЕВА 38, БЦ ЖЕТЫСУ, ЕТ. 6, ОФИС 601 
ТЕЛ. +7 (727) 271 85 35 
E-MAIL: OFFICE@KWS.KZ 
http://www.kws.kz 
 
GLEN COMPANY  
Алмати, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/7 «А» 
Тел.: +7 (727) 230-15-09; 230-15-10; 261-91-10; 261-91-00; 
Факс: + 7 (727) 230-15-11 
e-mail: office@glencompany.kz 
skype: glencompany 
http://glencompany.kz/ 
 
КОМПАНИЯ „БРИГ“ на пазара от 1991 г. Внос и дистрибуция на алкохол, 
супермаркет и развлекателен парк «Капитан Бриг». 
гр. Актобе, ул. Абулхаир-хана,97 
тел.+7(7132) 777 182; +7 (7132) 777 180 
office@brig.kz 
Търговски директор  ТОО «Бриг»: 
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Моб.: +7 701 907-35-01 
Skype: m.glazunov1983 
http://www.brig.kz 
 
ТОО "ALCO EUROGROUP LTD." – на пазара от 2005 г. Представлява екслузиивно 
около 30 сорта вино отз Италия, Грузия, Франция и др. 
Алмати, ул. Жазылбек д. 20, ЖК "Карагалы"  (ул. Саина, уг. ул. Рыскулбекова) 
8 (727) 227-12-88 
8 (707) 118-00-01(WhatsApp) 
info@alcodom.kz 
http://www.alcodom.kz 
 
"КАЗАХСТАН КОММЕРЦИЯ" АО 
Алмати, ул. „Жарокова“ 257 
+7 727 396 46 23; +7 727 396 46 25 
kk_news@kazcomm.kz 
ТОО "Казкомерция" – Ольга Королева  +7701 99 22 037 
olga_kcomm@mail.ru 
 

TOO “КАМПИТ”  
Астана, пер. Култобе 6 
+7 (7172) 21-14-14; +7 (7172) 21-06-77; +7 (7172) 34-62-62 
info@kampit.kz 
http://kampit.kz 
Василий Береговой, търговски директор, +77015113419, +77172347273, 
BeregovoyV@kampit.kz 
 
ЛУКСАЛКО 
АЛМАТИ, УЛ. ЖУМАЛИЕВА, 33; УГ. УЛ. ГОГОЛЯ 
+7 (727) 378-77-54 
+7 (727) 378-79-68 
+7 (701) 962 93 05 
INFO@LUXALCO.KZ 
http://luxalco.kz 
 
ТОО ОЧАГ И К – ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО 
Гр. Кокшетау, УЛ СУЛЕЙМЕНОВА, 4 
Сергей Викторович Воронов – генерален директор 
+7 705 168 22 92; +7 701 80 70 222; +7 7162 76 29 45 
ochag72@mail.ru 
 
ТОО „AVANGARD AND CO“ – персонал 10 души  
Астана, бул. Република, 68 Б/Ц Маржан 
Телефон: 8/7172/ 770-310, 8 701 566 48 50 
E-mail: avangard_astana@mail.ru 
Директор - Алиева Базарай Уалиевна 
 

"ТЕРРИТОРИЯ ВИНА" – дистрибутор на вино и твърд алкохол 
Алмати, ул. Сатпаев, ж/к Тенгиз Тауэрс, дом 30а/3, этаж 1 
директор - Алексей Каширский 
Телефон: +7 (727) 250 7777 (Ирина) 
Отдел частни и корпоративни продажби: 
Телефон: +7 (701) 762 8783; +7 (701) 035 1493 
welcome@terrawine.kz 
http://terrawine.kz 
Бутик: Алмати, мкр. Самал-2, ТРЦ "Dostyk Plaza", 1 этаж; Тел.: +7 (727) 225 0101 
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ТОО "AIE LOGISTICS" - дистрибутор на «Valio» (Финландия), «Chateau Vartely» 
(Молдова), Раимбек и др. 
Астана, Ул. Досмухамедулы, 46 (бивша ул.Литейная) 
Тел.: +7 7172 978-440,  
Факс: +7 7172 978-441 
http://aie.kz 
 
"МУСТАНГ ТРЕЙДИНГ", ТОО 
гр. Темиртау, бул. Строителей, 7б 
Телефон: +7 (702) 6439977 
Тимашов М.В. 
mustangtradeng@mail.ru 
 
"АЛКОМ ПЛЮС", ТОО 
Алмати,050000, ул. Рыскулов 97 
Телефон:+7 (701) 7216061 
ryzhkovaktk@bk.ru 
 
WHITE HOLL ALMATY, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
050018, Алмати, ул. Суюнбай 157г/1 
Телефон: (727) 383-19-02 
Факс: (727) 383-17-99 
E-mail: mukhametov.s@gmail.com 
Бира, вода, алкохол 
 
МАГКОН, ТОО, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
Гр. Караганда, ул. Гогол 71 
Телефон: (7212) 51-67-47, (7212) 51-54-65 
 
ТОО «WOC AKTAU» - представя турския бренд ARTEMIS ŞIRINCE.  
Гр. Актау мкр. 5 2 (офис 1) 
Телефон: 8 (729) 234-44-22 (евентуално Ирина) 
office@wocaktau.kz 
Сайт: http://wocaktau.kz 
Галина Двойникх,  
+7729234-44-22 
 
ТОО АЛЬДИ (ТОО "АЛЬДИ И К"?) 
Талгат (търг. дир.) +77015880895 
Aldi.astana@mail.ru (за Талгат) 
Алмати, ул. Бекмаханова 49 
Телефон: (727) 290-53-60, (727) 290-74-77 
Факс: (727) 290-76-93 
E-mail: aljdi_a@rambler.ru 
Контактно лице: Ковальчук Л.А. - директор 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ ЗА КОЗМЕТИКА 
Най-големите вериги, специализирани в продажбата на парфюмерия и козметика в 
Казахстан са: 
YESSEY и SMILESTORE – общо около 18 супермаркета 
050043, Г.АЛМАТИ 
БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, МКР. ОРБИТА 2, д. 6 Ч/А, тел. 279-68-68 
yessey.kz 
SMILESTORE   
+7 (747) 470 00 07 (Viber, Whatsapp) 
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email: support@smilestore.kz 
 
КОМПАНИЯ „ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ BSB“ - ВЕРИГИ МАГАЗИНИ „BEAUTYMANIA“, 
„ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ“ И „ПЛАНЕТА КРАСОТЫ“ 
050013, Република Казахстан 
Алмати,ул.Фурманова 187а 
8 727 267 12 95 (офис)  
info@bmania.kz 
bsb.kz/ 
Собственикът е Рашит Сарсенов (гр. Кокшетау, над 260 бензиностанции „Гелиос“ и 
„Uralsk Oil Company“). 
 
„МОН АМИ“ - верига от 28 магазина 
E-mail: info@monamie.kz, reception@monamie.kz 
Телефон: +7 (727) 312 18 01 
https://www.shop.monamie.kz/ 
 
Други специализирани вериги и магазини за козметика: 
 
ТОО „КОСМЕТА-АЗИЯ“ - ВЕРИГА МАГАЗИНИ „GALLERY DE BEAUTE“ 
Фирмата е официалeн дистрибутор на “IsaDora” в Казахстан, 
090002,  г. Уральск, пр. Евразия д. 51 кв. 2 
Тел.: 8  (7112) 53-48-66, 53-48-67. 
Факс: 8 (7112) 53-56-26. 
E – mail: o.ushakova@cosmeta.kz 
Web-site: www.cosmeta.kz/ 
ТОО “Космета-Азия”.- Алмати,  Карасайски р-н, п. Акжар, ул. Жастар 1A.   
Тел.: +7 (727) 360 41 11; +7 (727) 360 40 00 
Контактно лице: Ким Н.В. 
E-mail: cosmeta@cosmeta.kz 
Адрес в Алмати: Тимирязева, 42 
+7 (727) 225-01-06 
 
ТОО "СЕТЬ МИНИМАРКЕТОВ "РОМАШКА" – 10 магазина за битова химия и 
козметика в гр. Тараз и гр. Шимкент 
Тараз, 080000, пр-т. Абая, 134  
Телефон: +7(7262) 458713 

 
COSMÉTIQUE - първия в Казахстан специализиран магазин за професионална 
козметика 
Алмати, ул. Абылай хан, 32А,  
Алмалински район 
+7 (727) 271-42-04 
+7 (701) 940-40-41 
info@cosmetique-pro.kz – за предложения 
http://www.cosmetique-shop.kz/ 
 
TIANDE – интернет продажби и 7 магазина в Алмати 
Алмати, ул. Сатпаев, 76 
+7 (727) 394-29-75 
+7 (701) 410-33-55 
+7 (777) 353-72-66 
+7 (727) 367-09-41 
https://tiande.ru/about/ 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА INGLOT (1 магазин) 
Алмати, ул. Ал-Фараби, 77/8, ет. 2 
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Алмалински район 
+7 (727) 321-11-91 
http://inglotcosmetics.com/contact 
 
МАГАЗИНИ ЗА КОСМЕТИКА YVES ROCHER 
Алмати, ул. Розыбакиев, 247а, 1 этаж; ТРК Mega Center Alma-Ata 
+7 (727) 321-07-04 
http://www.yves-rocher-kz.com/control/main/ 
 
БУТИЦИ ЗА КОЗМЕТИКА ALEXA – корейска козметична продукция, развива 
франчайзинг 
Алматы, Жибек Жолы проспект, 55, 151 бутик 
Медеуски район 
гр. Алмати, ул. Радостовца 255 
ТЕЛЕФОНИ: +7(727) 354 72 48; +7(708) 119 50 30 
WHATSAPP: +7(747) 325 25 12 
EMAIL: sales@alexa.com.kz 
  
БУТИЦИ ЗА КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ „L`OCCITANE“ – 7 магазина 
ексклюзивен дистрибутор за Казахстан - ТОО „Provence“, 
тел./факс: +7/727/ 262 68 71, +7/727/ 264 53 44 
e-mail: ec@loccitane.kz 
гр. Алмати: 
ул. Сатпаев, 10, офис 23 (между ул. Фурманова и пр. Достык). 
http://kz.loccitane.com/ 
 
JAPAN STYLE, ВЕРИГА ЯПОНСКИ МАГАЗИНИ  
Алмати, ул. Розыбакиев, 210 / Тимирязева, 74 
www.japanstyle.kz 
japanstyle@list.ru 
(727) 274-70-56 
 
PREMIUM LINE, БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 
Алмати, Ул. Ал-Фараби, 7 - 1 етаж; БЦ Нурлы-Тау 
Телефон: (727) 311-02-32 
Телефон: (727) 311-02-34 
Сайт: www.l-group.kz 
E-mail: info@l-group.kz 
 
 
GALERIE ESTHETIQUE, БУТИК ЗА ПАРФЮМЕРИЯ 
Алмати, Ул. Ал-Фараби, 1 / Изганова, 1 - 3 этаж 
(727) 332-27-20 
Алмати, ул. Сатпаева д.4А  
sauvage@sauvage.kz 
+7 (727) 315 10 06 | +7 (701) 714 77 91  
Сайт: www.sauvage.kz 
 
МАГАЗИН „ЭКОНОМКА“ 
Алмати, 9-и микрорайон, 24 
+7 (727) 303-82-91 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ „РЕСНИЧКА“ 
Алмати, Толе би, 148 
 
МАГАЗИН „APPLE FACE“ 
Алмати, ул. Гогол, 151 
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+7 (701) 985-25-66 
 
ZEYD, ПАРФЮМЕРИЕН МАГАЗИН 
Алмати, Ул. Северное Кольцо, 7, 24 бутик 
Жетысуйски район 
+7 (707) 822-28-28 
+7 (771) 411-00-13 
+7 (705) 415-81-46 
 
МАГАЗИН ЗА НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА „ЭКОМИКС“ 
Алмати, ул. Макатаева, 81 
Алмалински район 
шоу-рум: г.Алмати, ул. Саин 30 БЦ BNC, офис 107 
+7 (777) 836-67-76 
+7 771 709 66 77 
http://www.eco-mix.kz/ 
 
МАГАЗИН „NL INTERNATIONAL“ - биологически активни добавки, диетически и 
соеви продукти, косметика и парфюмерия, чай и кафе. 
Алмати, ул. Панфилов, 109 
+7 (800) 250-08-00 
+7 (705) 662-34-29 
 
МАГАЗИН ЗА ЕКОЛОГИЧНИ СТОКИ „ЭКОДАР“ - битова химия, козметика и 
парфюмерия, фитопродукция 
Алмати, ул. Достык, 2 блок В, етаж 1 
Медеуски район 
+7 (777) 292-54-76 
+7 (727) 329-52-34 
info@ecodar.kz 
https://ecodar.kz/ 
 
МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИКА „ASIAN COSMETICS“ 
Алмати, 8-и микрорайон, 37/1, 1 этаж 
Ауэзовский район 
+7 (775) 697-00-02 
asian-cosmetics@yandex.ru 
WhatsApp: + 7 701 777 8542 
http://asian-cosmetics.kz/page.html?id=15 
 
КОРЕЙСКА КОЗМЕТИКА „MIA BOUTIQUE“ 
Алмати, улица Байтурсынова, 56Б 
Алмалинский район 
+7 (708) 240-50-05 
 
МАГАЗИН ЗА КОРЕЙСКА КОЗМЕТИКА „DAISO“ 
+7 (727) 374-36-80 
+7 (702) 429-19-29 
+7 (727) 273-30-81 
+7 (702) 400-72-19 
http://www.daiso.kz 
 
МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИКА „BEAUTYKOR“ – корейска козметика в Алмати и Бишкек 
(Киргизия) 
Алмати, ул. Байтурсынов, 56а, 1 этаж 
Алмалинский район 
+7 (771) 853-73-02 
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+7 (777) 798-71-20 
http://beautykor.org/page/contacts 
 
МАГАЗИН ЗА КРАСОТА „COSMOTHECA“ 
Алмати, ул. Сатпаев, 10 
+7 (727) 262-72-92 
 
БИОБУТИК „ТЕЛЛИ“ 
Алмати, ул. Достык, 250, етаж 1 
+7 (727) 311-29-24 
+7 (727) 311-29-41 
 www.telli.kz 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА „NATURE REPUBLIC“ 
Алмати, ул. Розыбакиев, 263, етаж 1 
+7 (727) 225-04-07 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА „LA CURE“ - козметика от района на Мъртво море 
Алматы, ул. Абая, 109в, етаж 2, ТРЦ Глобус 
Алмалински район 
Тел.: +7 702 76 333 67; +7 747 450 53 60 
info@deadseacosmetics.kz 
 
МАГАЗИН „МЕЧТА ХОЗЯЙКИ“ 
Алмати, ул. Достык, 248 
+7 (727) 387-25-17 
 
МАГАЗИН „ПАРФЮМЕР И Я“ 
Алмати, шосе "Северное Кольцо" 7, 14—16 бутик; 8 ред 
Жетысуйски район, Байсат (на пазара) 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ НА МЕТРО АЛАТАУ 
Алмати, шосе Северное Кольцо 3/1, 94 бутик; С1 сектор 
Жетысуйски район 
+7 (701) 609-01-18 
+7 (701) 356-00-20 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА „NIKAMART“ – корейска козметика 
Алматы, Северное Кольцо шоссе, 3, 301 бутик; 2 этаж 
Район Жетысуйский район 
+7 (777) 220-12-72 
+7 (707) 877-78-59 
интернет-магазин NikaMart 
Алмати, ул. Абая/Гагарина ТД Арена, приземен етаж, бутик 143а;  
ТЦ Пассаж Жибек Жолы 70, 2 этаж, бутик 260 
+7777220-12-72 Вероника 
+7707877-78-59 Вероника 
+7747376-59-69 Виктория "Пассаж" 
+7778426-66-07 Наргиза "Арена" 
http://www.nikamart.satu.kz 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА „WORLD BEAUTY“ 
Алмати, Наурызбай батыр 7Б, F-29 бутик; 1 етаж; ТД Atrium 
Район Алмалинский район 
+7 (702) 548-87-00 
 
БУТИК ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА „PARFUMIMASLA“ 
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Алмати, ул. Райымбек 151, 12 бутик 
Жетысуйский район 
+7 (707) 386-66-68 
https://www.instagram.com/parfumimasla/ 
 
БУТИК ЗА КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ „BEAUTY FLOR“ 
Алмати, ул. Толе би, 170, 16 бутик; 1 этаж 
+7 (777) 677-80-40 
turkuaz.kz/?page_id=1797 
 
МАГАЗИН КОСМЕТИКИ АРКАДА 
Алмати, ул. Фурманова, 113 
+7 (727) 267-01-98 
 
МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИКА ECO-LINE 
Алмати, ул. Кабанбай батыр, 122 
+7 (727) 272-30-24 
+7 (701) 232-35-01 
+7 (708) 551-33-11 
elen@eco-line.kz 
http://eco-line.kz/shop/index.php 
 
МАГАЗИН “МАГНОЛИЯ” 
Представител на «Micallef» и «CREED». 
Гр.  Тараз, 080000, ул. Жамбыл - 170  
Телефон: 340011 
E-mail: mag-kosmet@mail.ru 
 
ТОО “ПАРУС” 
Директор - Ню Олег Викторович. 
Търговия на дребно с козметика и парфюмерия. 
Адрес: гр. Тараз, 080000, ул. Абая, 160 
Телефон: 341665 
 
ТОО "ГОЛДЕН ПАРТНЕРШИП КАЗАХСТАН" - ВЕРИГА ОТ 4 МАГАЗИНА "СИНИЙ 
СЛОН" в гр. Алмати и няколко представителства, в т.ч. в Бишкек 
info@sinijslon.com 
http://www.sinijslon.kz/ru 
 
"ELITE COSMETIC" - продукции DECLEOR. 
Алмати, ул. Достык, 85а (бизнес центр "Искер", оф. 403). 
Телефони: +7(727) 2915140, 2915284, 2915294. 
 
ЗАО "КУЛЬТТОРГ" 
Алмати, ул. Ратушного, 70 (бивша Розовая). 
Телефони: +7(727) 2942115, 2942138, факс: +7(727) 2942187. 
E-mail: kult_torg.market@nursat.kz  
 
"ХОЗЯЮШКА“ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН 
Телефони: +77212774751 (гор.), 
+77212774743 (гор.) 
гр. Караганда, мкр-н Степной-2, 14 
 
ВЕРИГА БУТИЦИ ЗА КОРЕЙСКИ СТОКИ MISSHA - 12 магазина 
missha-office@mail.ru 
www.missha.kz/ 
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ДИСТРИБУТОРСКИ КОМПАНИИ НА КОЗМЕТИКА И ДИСТРИБУТОРСКИ 
КОМПАНИИ НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ СТОКИ В Т.Ч. БИТОВА ХИМИЯ И 

КОЗМЕТИКА 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „ADENNA TRADE“ - парфюмерийно-козметична 
продукция, грижа за кожата от заводите на Белита-Витэкс, Беларус, Русия - 
Фитокосметик, ТД СМ Мишель, Scarlet Line, Still, Скэм 
Алмати, ул. Рыскулов, 70 
+7 (727) 294-11-70 
+7 727 247 48 63 
adenna_trade@mail.ru 
Разполагат с фирмен магазин - „Мир Косметики“, на адрес: Алмати, ул.Рыскулов 103/3 
ТЦ"Алатау" 1-и етаж, 41 бутик 
http://mirkosmetiki.kz/ 
Adenna-trade@mirkosmetiki.kz 
 
ТОО „БОСТАН“ - МАГАЗИНИ „ПОДРУЖКА“ – 5 МАГАЗИНА В АЛМАТИ 
Компания «Бостан» 
гр. Алмати, мкр. Айгерим-1, ул. Ленина, 14 
тел./факс: +7 (727) 299-97-97, 299-97-99 
e-mail: info@bostan.kz 
http://fmcg.kz/node/2048 
 
"КОМПАНИЯ КОКТЕМ", ТОО – диструбютор на руска, украинска, полска, турска, 
беларуска продукция. Предлага и българска детска паста за зъби и детски шампоан. 
Алмати, Жулдыз 1-й микрорайон, 1/2, 1 этаж 
+7 (727) 243-86-92 
+7 (727) 243-86-50 
+7 (727) 326-92-16 
office@koktem.org 
http://koktem.org/nashi-postavshhiki 
 
ТОО „ТРИО ТРЕЙД“ – дистрибуторска компания, в т.ч. на българска консервна 
продукция, работещ със всички търговски вериги в Казахстан 
гр. Алмати, 
050062, ул. Утеген Батыра, 15 
Телефоны: 8 (727) 243-72-17, 8 (727) 243-71-27 
E-mail: triotrade08@mail.ru 
 
 
ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ „TRIO GROUP“ 
Алмати, ул. Сейфуллина, 404, 310 офис; 3 етаж 
+7 (727) 300-44-37 
+7 (727) 300-44-39 
cosmetiks2012@mail.ru 
Бутик Euphoria 
Алматы, Абылай хана проспект, 3, 3 бутик; 2 этаж 
Район Жетысуйский район 
+7 (777) 296-85-00 
 
ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ "GALAKTIKA.KZ“ 
Алмати, ул. Ауэзова, 3г 
Алмалински район 
+7 (727) 395-93-81 
+7 (727) 379-20-41 
+7 (707) 288-66-99 
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Дистрибуция и търговия на едро с козметика и битова химия, в т.ч. на ERKUL 
COSMETICS, Турция (Golden Rose и Classics); ООО "Русхемал" (Русалочка); Eveline, 
Полша; Парад звезд, ЗАО „Линда“, Русия; Галант Косметик, Русия; Roza Impex (бои за 
коса Prestige), Solvex CP („Miss Magic“) и др. 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „АРОМИКА“ - водещ дистрибутор на битова химия и 
козметични средства 
Алмати, ул.  Ангарская, 133а 
+7 (727) 252-20-63 
Генерален директор ТОО «ТК Аромика» 
Одинцов Павел Валерьевич 
boss@aromika.info 
Ким Светлана - координация на филиалите и договорни отношения с контрагенти 
8 (7142) 54-24-33 
mk@aromika.info 
http://aromika.kz/o-produktsii/brendy 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ BRADEX ТОО "ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ"  
Наргиза Ахмедова   
тел: 8 701 812 20 10 , 8 727 3752142 
email: nargiza.bradex@gmail.com  
skype: kisa20082106 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „САТ-СЕНТРАЛ АЗИЯ ТРЕЙДИНГ“ И 
TURKUAZ HORECA 
Двете компании са част от холдинг Тюркуаз 
гр. Алмати, ул. Райымбек, 160А 
Рецепция: 8 (727) 273 27 11, 273 46 63 
Маркетинг: 
+7 (727) 273-34-65 
sales@turkuaz.kz 
turkuaz.kz 
 
ТОО "РАДУГА" – ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ 
Гр. Петропавловск, ул. Явленское шоссе, 2 
тел.+7 (7152) 63-00-01 
Купцова Елена Николаевна 
Търговски директор 
Тел.: +7 (7152) 63-00-01 (доб. 1020) 
E-mail: e.kupcova@kdr.kz 
Skype: dir.food.ptr.raduga 
http://www.kdr.kz/ 
 
ГРУПА КОМПАНИИ „ДАНА“ 
060006, гр. Атырау, ул. Баймуханова 39 
Телефон: 8(7122) 36-07-38 
Факс: 8(7122) 36-10-63 
E-mail: atyrau@danagroup.kz 
http://danagroup.kz 
В компанията влизат ОО «Абадан Вест Дистрибьюшн», ТОО «Жактас Трейд» и ТОО 
"ПРОГРЕСС ТОРГ" 
 
ТОО "АЛТЫН АЛМА ДИСТРИБЬЮШН",  
Алмати, Бокейханова 49А 
+7 (727) 386-30-93 
+7 (727) 386-30-94 
+7 (727) 386-30-95 
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Тел : 8 (727) 384-30-94 8 (727) 386-30-91 8 (727) 386-29-71 
http://altyn-alma.kz 
 
ГЕДЕОН-1, ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ  
Алмати, ул. Райымбек, 165а, оф.10 
Телефон: (727) 279-21-41 
Факс: (727) 279-23-83 
ТОО «Гедеон-1» гр. Астана, бул. Кабанбай батыр, 7/1, оф.10 (за ТРЦ МЕГА 
+7717250-73-80 
 
ТОО "ALMA PREMIUM" – ДИСТРИБУТОР НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, БИТОВА 
ХИМИЯ И КОЗМЕТИКА 
АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, ТРАССА КАРАГАНДА-АСТАНА, д. 1/4,  
тел. +7717279-05-96 
+77172792504 
 
ТОО "ФИРКАН" - дистрибутор на алкохолни напитки и хранителни продукти, 
собствена верига магазини. Обслужва около 1200 магазина и кафета в града, сред 
които и крупни магазини като: ТД «Имран», ТД «Эмиль», ТД «Шахан», «Маркет Доня», 
ТД «Класси», ТД «Мереке 1», ТД «Мереке 2», «Ак-Дастархан», «Баян Сулу», 
гипермаркет «Рамстор», сеть маркетов «Грос–Шымкент» и «Тау-Маркет» 
Гр. Шымкент Тауке хан 
Телефон: (7252) 57-47-97 
Факс: (7252) 57-47-97 
E-mail: finkan@list.ru 
Контактное лицо: Директор Пономарев В.А. 
 
TOO "UNIDEX-KZ (ЮНИДЕКС-КЗ)" – ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, Алмалински район, Ул. Розыбакиев, 72, Оф. 17 
Директор: Гордиенко Оксана Николаевна 
 

ТОО "BIO FOOD DISTRIBUTION" – ДИСТРИБУЦИЯ И ВЕРИГА ПРОДОВОЛСТВЕНИ 
МАГАЗИНИ BIOMART 
отдел Маркетинг: гр. Атырау, ул.Канцева 2, 
marketing_west@biomart.kz 
+7 (7122) 755-255, +7 (7122) 755-355  
+7122 354900, д. 101 или по эл.почте: call@biomart.kz 
http://www.biomartwest.kz 
 
„БЭЛЛИС“ - ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИКА И БИТОВА ХИМИЯ 
гр. Караганда, просп. Бухар Жырау, 66(гос. «Караганда», 2 этаж) 
Телефони: +77212425220, 
+77212911418 (градски.) – отдел продажби и маркетинг, 
+77012445977 (Kcell) – отдел продажби и маркетинг, 
+77072445977 (Tele2) – отдел продажби и маркетинг 
e-mail: bellise.kz@mail.ru, bellise.sklad@mail.ru 
 
ТОО „АККО“ - ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ  
„MaxFactor“, „Lumene“, „Wella“, „Londa“. 
Алмати, ул. Панфилова, 20 
Факс: (727) 258-38-20 
Телефон: (727) 271-26-50 
E-mail: cosmetics@akko.kz 
Телефон: (727) 271-36-15 
 
ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ „DGRAND“, ИП РУЗАЕВ К.Г. 
Алмати, ул. Котельников, 50 
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+7 (727) 294-39-60 
dgrand.almaty@mail.ru 
 
ТОО GLAMA - официален дистрибутор на марките „Tangle Teezer“, „Batiste“, „Lime 
Crime“ и „Australis“, а също упълномощен на „Sigma Beauty“, „Z palette“, 
„Coastal Scents“ и „theBalm“.  
гр. Алмати, ул. Желтоксан 96, 
офис 323 (вход с ул. Желтоксан) 
www.glama.kz 
 
UNIVERSAL COMPANY – дистрибуторска компания 
гр. Алмати, ул. Утеген Батыра 64А, оф.43.  ( Мате-Залка), 
тел.: +7(727) 276-72-80 
+7 707 302 4524; 
+7 707 41 66 444 
info@universal-company.kz  
http://vk.com/club13298337 
ok.universal@mail.ru  
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „DSD PRODUCT GROUP“ 
Алматии, ул. Муканов, 241, 6 офис; 4 этаж 
Алмалински район 
+7 (727) 313-73-03 
+7 (727) 313-73-04 
+7 (777) 162-44-49 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „AKERKE DISTRIBUTION GROUP“ 
Алмати, ул. Жамбыл, 131 
Телефон: (727) 293-53-87, доп. 110, (727) 293-58-14 
E-mail: akerke@akerke-group.kz 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „NEW WORLD WAY“ 
Алмати, ул. Ауэзов, 37 
Телефон: (727) 375-09-00 
E-mail: nww2009@mail.ru 
 
КОМПАНИЯ „KAZCOMMERZ BEAUTY“ – представя GOLDWELL  
Гр. Алмати, Фурманова, 124, 14А офис; партерен етаж 
Медеуски район 
+7 (727) 261-01-19 
+7 (727) 261-00-42 
+7 (727) 390-78-55 
ainash@goldwell.kz 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „SANTE GROUP“ – представител на френския холдинг 
„YVES“ - доставя в много аптеки 
Алмати, Айтеке Би, 175 - 86 офис 
+7 (727) 328 01 02  
+7 (727) 279 89 04; (727) 317-17-08 
marketing@sante.kz 
www.sante.kz 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „EYFEL PERFUMUM“ 
Алмати, ул. Макатаев, 127, 7 офис; 1 этаж 
Алмалинский район 
+7 (727) 279-69-32 
+7 (701) 952-86-99 
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ТЪРГОВСКО-КОЗМЕТИЧЕСКА КОМПАНИЯ „MARY KAY“ 
Алмати, ул. Фонвизин, 17а, 1; 2 этаж 
Медеуски район 
+7 (727) 262-72-30 
+7 (727) 270-50-90 
+7 (727) 262-72-40 
http://www.marykay.kz/ru-RU/_layouts/MaryKayCore/ContactMK.aspx 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „КОРИМПО“ – магазин за корейска козметика 
гр. Алмати 
ул. Жароков № 129, уг.ул.Мынбаева 
Магазин «ОЭЛСИ» 
2 етаж офис № 3  KORIMPO 
тел: 8 (727) 395 50 85 
Электронная почта: korimpo2010@mail.ru 
http://www.kortec.kz/index.php 
 
"АРГО", ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, бул. Абай, 107, оф. 16 
 (727) 392-17-92; (727) 392-14-65 
proargo@inbox.ru 
www.proargo.com 
www.argo-shop.kz 
 
КОМПАНИЯ  „АРГО"  
Алмати, ул.Майлина, д. 220, оф. 1 
Алмати, пр. Абая, д. 107, оф. 16 
e-mail: proargo@inbox.ru 
Тел: +7 727 386 18 70 
        +7 727 392 17 92 
        +7 727 392 14 65 
        +7 707 345 91 81 
http://www.keune.kz/contact 
 
„ALIMEX PARTNER“ – ДИСТРИБУТОР НА ИЗРАЕЛСКА КОЗМЕТИКА И БИТОВА 
ХИМИЯ 
Алмати, 050040, ул. Жандосова, 2, оф. 313а. 
E-Mail: contact@alimex.kz; alimexkz@hotmail.com 
Тел.: +7 (727) 392-22-75, 269-79-86, 269-79-76 
Факс: +7 (727) 392-21-12 
Website: www.alimex.kz 
 
„DERMALOGICA“, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
 Алмати, Самал 2 микрорайон, 86 
Телефон: (727) 328-35-89 
Телефон: (727) 262-26-34 
Сайт: dermalogica.kz 
E-mail: info@dermalogica.kz 
 
„GADE“, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
 Алмати, Кокорай (Курылысши), 2а - 121 офис; 1 этаж; БЦ Массагет 
Телефон: (727) 266-30-62 
Факс: (727) 266-30-61 
Телефон: (727) 376-28-72 
E-mail: gade_cosmetic@mail.ru 
Сайт: www.gade.kz 
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„GUMM COSMETICS CORP“, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алматы, Толе Би, 189 - 103 офис 
Телефон: (727) 395-94-94 
Телефон: (727) 379-13-04 
Телефон: 8-777-240-32-14 
Сайт: www.lisapkazakhstan.kz 
E-mail: info@gumm.kz 
 
„HARMONY LINE“, ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, бул. Гагарин, 206е - 8 офис 
Телефон: (727) 382-60-55 
Сайт: www.harmony-salon.kz 
E-mail: harmony_line@mail.ru 
 
„JANSSEN COSMECEUTICAL“, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, пл. Република, 13 - 109 офис 
Телефон: (727) 327-27-75 
Факс: (727) 266-52-06 
Телефон: 8-701-943-85-65 
Сайт: www.janssen-beauty.kz 
E-mail: janssen.kz@mail.ru 
 
„SINTAR GROUP“, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, ул. Достык, 369 - 87в офис 
Факс: (727) 267-79-12 
Телефон: (727) 267-79-39 
E-mail: mega_micallef@mail.ru 
Сайт: www.sintargroup.kz 
 
„VISION“, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, ул. Утепов, 2 
Сайт: www.vipgroup.net 
E-mail: secretary@ala.vipgroup.net 
Телефон: (727) 246-08-10 
Телефон: (727) 246-08-09 
 
„AESTHETICS GROUP“ (ГРУПА КОМПАНИИ UCG) - ДИСТРИБУТОРСКА 
КОМПАНИЯ И ВЕРИГИ МАГАЗИНИ „ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ“ 
Алмати, ул. Желтоксан 148, оф. 350 (3й этаж) 
+7-(727)-250-73 87 
+7-(727)-250-74-51 
(727) 272-49-35 
info@ucg.kz 
http://ucg.kz/ 
 
„OLMART“, ТОО 
мкр. Айнабулак-4, 172А, , Алмати, Казахстан 
Телефон: +7 (727) 2522469  
Астана, Улица КУДАЙБЕРДЫУЛЫ, Дом 4/4, 23 
 
ТОО “COMFORT DISTRIBUTION” – дистрибутор на козметика и средства за хигиена 
Филиал: ул. Сыпатай батыра, 12, тел.: 8 (7262) 57-76-00. 
адрес: г. Тараз , ул. Толе Би,36, Корп.Б, офис 17 
тел. 8 (7262) 43-08-61 
http://www.comfortd.kz/ 
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„BEAUTY HOUSE“ ENERGY COSMETIKS – представител в Казахстан на италианската 
ENERGY cosmetics. Предлага продукция за салоните за красота и фризьорските 
салони. 
Алмати, ул Лобачевсого 57а  
тел.: +7 727 3544141; +7 727 3544142  
тел./факс:+7 727 2336653 Моб- +7 707 8111560; +7 777 7227972  
Е-mail: BeautyHouse@mail.ru  
+7 (727) 383-05-65 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „JUST“ – швейцарска козметика 
Алмати, ул. Гагарин, 135в 
+7 (727) 392-68-57 
+7 (727) 392-68-60 
http://www.just-eurasia.kz/ 
 
КОМПАНИЯ „IMPALA COSMETICS“ – германска козметика 
Алмати, ул. Наурызбай батыра, 65/69, 312 офис; 3 этаж 
Алмалински район 
+7 (701) 520-85-02 
+7 (727) 267-66-41 
info@impalacosm.kz 
http://impalacosm.kz/ 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „THEFACESHOP“ – верига корейски фирмени магазини 
Алмати, ул. Абылай хан, 62, 1 этаж 
Алмалински район 
ТРЦ Mega центр, ул. Розыбакиев 247 
+7 (708) 915-30-43 (WhatsApp) 
+7 (727) 327-41-03 с 10:00 до 19:00 каждый день 
ask@thefaceshop.kz 
 
ТЪРГОВСКА ФИРМА „МЕЙТАН“ 
Алмати, ул. Богенбай батыр, 221, 444 офис; 4 этаж 
+7 (727) 378-04-88 
+7 (727) 327-14-70 
meitan.kz@mail.ru 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „ПОДАРОК ЛЕТА“ 
Алмати, ул. Желтоксан, 79а, 17 офис 
+7 (727) 278-02-49 
+7 (727) 279-26-66 
ddv2030@mail.ru 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „NATURES SUNSHINE PRODUCT“ – американска 
козметика 
Алмати ул.Панфилова 83, ъгъл с ул.Макатаева, оф.27 
+7 (727) 273 03 12 
+7 (727) 390 41 60 
менеджър: nsp@natr-nsp.kz 
http://natr-nsp.kz 
 
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „ARON“ (ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБИ, 1 МАГАЗИН) 
Алмати, ул. Байзаков, 34а 
+7 (727) 317-60-42 
+7 (727) 317-60-43 
http://www.aron.kz/ 
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КОМПАНИЯ „ART SOFFIO“ 
Алмати, ул. Гогол 39, БЦ «Барьер», офис 327 
Менеджър по работа с ключови клиенти 
Елена Беликова 
+7 747 845 58 86 (моб.) 
+7 727 259 75 40 (офис) 
+7 747 845 58 86 (WhatsApp) 
 
ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ „FOREVER LIVING PRODUCTS“ 
Алмати, м-н Жетысу - 2, дом 15 А 
Тел. 8 (727) 374 97 37, 238 48 38, 238 47 79, 373 00 67 
Факс. 8 (727) 373 00 69 
Email: flpkazakhstan@gmail.com  
Web: www.foreverliving.com 
www.foreverliving.com.kz 
www.flpkz.kz 
 
ТОО "ВИТАФАРМ+" – ДИСТРИБУТОР НА АМЕРИКАНСКА ПРОДУКЦИЯ – витамини 
и здравословни препарати. Разполага с верига магазини „Столетие Здоровья“ – 5-6 
магазина за здравословни препарати 
Алмати, ул. Тимирязева 49 
Телефон: (727) 327-90-96, (727) 327-65-04 
Факс: (727) 394-75-44 
E-mail: gala@vitaplus.kz 
Директор: Земскова Галина Всеволодовна 
+7 (727) 327-65-04; +7 (727) 226-95-51 
+7 (727) 226-92-32; +7 (727) 394-75-67 
info@stoletie.kz 
http://stoletie.kz/ 
 
ТОО „YM COMPANY“ - дистрибутор на корейска козметика 
Алмати, ул.Толе би 277, БЦ «Айсултан», офис 208,  
+7 727 327 41 33 
+7 727 220 61 84 
info@claireskorea.kz 
http://claireskorea.kz/ 
 
FRAGRANCE COSMETIQUE - дистрибуция на парфюмерия и козметика от Европа и 
САЩ 
Алмати, ул.Хусаинова 225 
Телефон: +77015615555 
Сайт: www.fragrancie.kz 
Email: info@fragrancie.kz 
 
ИП SERVICECOM – козметика за коса на едро и дребно от марките DS Laboratories 
(САЩ), SimSensetive (Финландия), Simone Delux (Испания), Interpharma Praha 
(Чехия), Cosmofarma (Италия), Satura (Великобритания) 
Алмати, ул. Казахфильм 15 
Телефон: 8 (727) 367-18-31 
Моб. телефон: +7 (707) 834 77 72 
Сайт: healthhair.kz 
Email: info@healthhair.kz 
 
ТОО "ДАНА-АДАМ" – търговия на едро с перилни и миещи препарати, козметика и 
др. 
Астана, ул. Конституции 11 
+7717237-39-04 Астана 
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+7707351-06-72 Астана 
+7721290-93-24 Караганда 
 
ТОО "ААА ПЛЮС",  
Актюбинска област, гр. АКТОБЕ – дистрибутор на хранителни стоки, битова химия и 
козметика 
41 РАЗЪЕЗД, БАЗА БАКАЛЕЙТОРГА 
 
ТОО "СТЕЛЛ",  
дистрибутор на хранителни продукти, алкохолни напитки, битова химия 
+7775369-71-51 
Алмати, Жандосова, 2 б; (7272) 2639393 
 
ТОО "ДИВА" - дистрибутор 
Астана , шосе Алаш, 22/1, 
Телефон:+7(7172) 53-17-66,  
43-30-35, 57-15-46 
 
ТОО "АСТАНА ЭЛИТ ПРОДУКТ" - дистрибутор 
+7705658-17-34 
Куаныш Молдабеков 
Астана, шосе Алаш 18 
 
ДУДАР, ТОО – ДИСТРИБУТОР 
Алмати, ул. Немировича-Данченко, 51б 
Телефон: (727) 247-98-47 
Телефон: (727) 247-98-58 
Факс: (727) 258-89-44 
dudar.kz 
E-mail: almaty@dudar.kz 
 
АМК, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, 3-й микрорайон, 38б 
Телефон: (727) 276-13-07 
Факс: (727) 276-51-17 
E-mail: 101@amk1.kz 
Телефон: (727) 276-75-67 
Алмати, 3 микрорайон, дом 38 б.  
търговски директор:  +7 727 276 13 07 вътр. 106 
info@amk1.kz 
www.amk1.kz 
 
ЗАО ТЪРГОВСКИ ДОМ "ХИМИК" 
Астана ул. Брусиловского 21 
Телефон: +77172 370439 
Моб. телефон: +77075510672 +77073510672 +77076160610 
Email: asiatrade.kvv@yandex.ru 
 
КОМПАНИЯ "MSLM" френска наливна парфюмерия на едро, тоалетна вода под 
казахстанска марка 
Алмати 
Телефон: +7 727 354 36 99 
Моб. телефон: +7 700 200 50 10 +7 707 900 55 71 
 
ДОС, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, ул. Байтурсынов, 68 
Телефон: (727) 292-03-91 
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Факс: (727) 278-43-70 
E-mail: ltddos@mail.ru 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Алмати, ул. Достык, 105 - 721 офис; 7 етаж 
Факс: (727) 244-73-94 
Телефон: (727) 317-37-75 
Сайт: www.profcosmetics.kz 
E-mail: aaigul1@yandex.ru 
Телефон: 8-701-755-80-15 
 
"AROMATOV.NET", ШЫМКЕНТ – ексклузивен дилър на EURO PERFUME (www.euro-
perfume.com)  
Шымкент, бул. Република 21 
Телефон: 8(7252) 5350176 
Моб. телефон: +77719737202 
Email: aromatov.net@mail.ru 
 
ТОО „KAZAKHSTAN TRADE DEVELOPMENT CENTRE“ - официален представител на 
индийски производител (NAVV HERBALS) – боя за коса и къна 
Алмати, ул.Раыймбек 212/12, офис 208 
Телефон: тел./факс:+77273300386 
Моб. телефон: +77017103185 
Email: herbalhome@mail.ru 
 
ТОО ECONOVA KZ - предлага продукция на канадската ТМ Broody Chick Natural 
Products. 
гр. Астана, ул. Пушкин 69  
г.Алмати, ул.Барибаев 17 
Телефон: 8 (7172) 53-29-22 8 (727) 328-84-13 
Моб. телефон: +7701 532 83 01 +7701 707 22 38 
Сайт: econova.kz 
Email: econovakz@mail.ru 
 
ТОО GREEN MOUNTAIN - официален дистрибутор на ТМ ErichKrause (канцеларски 
стоки), ТМ Pretty (декоративна косметика, лакове за нокти и др.) ТМ Америя, ТМ 
Federichi и ТМ Molissano (макаронени изделия), ТМ Моцарт (австрийски шоколад), ТМ 
Амери (белгийски шоколад). 
+77071153525 Туганов Талгат директор 
Алмати, ул. Ауэзов 1Б 
Телефон: 8 727 3791978, 8 727 3934597 
Email: talgattuganov@gmail.com 
 
COSMETIC IMPORT ИП ПАВЛЕНКО – израелска козметика Sea of SPA, Premier, 
GRATiAE, Gold Elements. 
danira00@yandex.ru  
+7 777 5936526 (Ирина). 
Алмати ул. Жибек-Жолы д.151 кв.55 
Сайт: beauty-kz.ru 
Email: danira00@yandex.ru 
 
"КОСТАНАЙ ПАРФЮМ" – парфюмерия на едро 
Костанай,  
ул.Байгамамбетов 160, кабинет № 207 
Телефон: 87142390870 
Моб. телефон: 87758316680 
Email: kostanay_parfum@mail.ru 
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bishkek@mail.ru 
 
"АРОМАОПТ" – парфюмерия на едро от Италия, Франция, Япония, Англия, САЩ 
Склад в Алмати 
http://www.aromaopt.kz/parfum-price/  
Алматы, ул.Ангарская 505 (от ул.Бокейханова 300 м) 
Сайт: www.aromaopt.kz 
 
КОМПАНИЯ ТОО "NAVI GROUP" - ексклузивен дистрибутор на безалкохолна 
парфюмерия „ARTIS“, производство на MAXITEC Perfumes LLC, ОАЕ. 
https://cloud.mail.ru/public/5ZSE/B5HHCb5eB 
https://cloud.mail.ru/public/xuiD/N4Gz4v3uh 
email: navigroup.kz@gmail.com  
 
"АРТИС" - HALAL козметика за тяло и коса, шампоани, зъбна паста, кремове и др. – 
марки "Dabur", "Trichup"  
Алмати 
Телефон: +77768175151 
Моб. телефон: +77768175151 
Сайт: http://navigroup.all.biz/ 
Skype: alex_fir1 
Email: artis.parfum.kz@gmail.com 
 
„MFM GROUP“ KAZAKHSTAN, подразделение на тайландската MFM Group 
Thailand.Co.,LTD 
Алматы 
Мобильный телефон: +7 705 137 5363 +7 707 137 5363 +7 775 398 4889 
Сайт: mfmconsulting.ucoz.com/ 
Skype: mfmcoltd  
Email: mfmgroupth@gmail.com 
 
ТЪРГОВСКА БАЗА "GITEX" (средства за лична хигиена (душ гелове), за уста (пасти 
за зъби), битова химия) 
гр. Петропавловск, ул. Г.Мусрепов, 17 
тел. 87152-522157 8-777-325-13-90  
skype: gitex-2008 
 
„NL INTERNATIONAL“ ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 
Телефони: +77714377655 (Beeline), 
+77712074342 (Beeline), 
+77770482637 (Beeline) – Пучкин Федор Евгеньевич 
гр. Караганда, ул. Алиханов, 4 
 
„ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ“ КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 
Телефоны:+77212773650 (гор.) 
Адрес: г. Караганда, ул. Гончарная, 17 
 
 
ХОРЕКА 
ТОО "ДЖЕНЕРАЛ ПРОВИЖН" – дистрибутор „Хорека“ 
info@gpv.kz 
060000, гр. Атырау,  
г. Атырау, ул. Майлина, дом 17 
8701 2386971 
Скайп: kaztrading_2007 
 
КОМПАНИЯ "HORECA SUPPLIES“ 
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+7 (771) 503-31-38, Асем Мусабаева 
+7 (771) 503-31-42, Асем Жампоз 
+7 (771) 552-28-53, Самат 
+7 (771) 552-28-52, Олжас 
Контактно лице: 
+7(727) 335-60-28 
Адрес: 
микрорайон Тастак 1, д. 3 А, Алмати, 050061 , Казахстан 
Email: info@horecas.kz 
Skype: horeca.supplies 
http://horeca-supplies.kz/g1306038-produktsiya-dlya-gostinits 
 
КОМПАНИЯ HORECA 
Адрес: гр. Астана 
Телефони: +7 775 447 8108 Асхат 
+7 7172 62 91 58 
http://horeca-astana.kz/partnery 
 
КОМПАНИЯ “HORECA-ALMATY”  
Алмати, Илийски район, с. Косозен, ул. Джамбул 2а 
+7747733-44-55 
+7727306-46-78 
Айгерим 
http://horeca-almaty.satu.kz/ 
 
„PAPERNET“ – миещи и почистващи средства, текстил, униформи, мебел и др. 
Алмати, ул. Суюнбай, 157/3, ъгъл с ул. Рыскулов 
+7(727)278-20-20,  
+7(701)951-63-18 
 
ТОО "ОЛЖА" – еднократна хотелиерска продукция (шампоан, душ гел, лосион за 
тяло, набори за зъбна хигиена и др.). 
Астана. Ул. Абылай Хан 43/2 
Телефон: 8(7172)27-54-44 
Моб. телефон: +7(775)6374638 +7(701)5668149 +7(775)7714009 
Skype: olja-20161 
Email: guzairova-1985@mail.ru 
 
„ПРИМА ДИСТРИБЬЮШН“ 
менеджер: 
Тел/факс: +7 (727) 2501457, 2501456, 2501429, 2501920 
E-mail: ya.prima-group@yandex.ru  
http://www.prima-group.kz/partners 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ДИСТРИБУТОРИ НА АПТЕЧНИТЕ МРЕЖИ 
 
"МЕДСЕРВИС ПЛЮС" – дистрибуция на лекарства и изделия с медицинско 
назначение, в топ 100 компании в Казахстан 
Ассистент Председателя Правления Юлия Диденко, e-mail: y.didenko@medservice.kz, 
info@medservice.kz, тел.: +7 (727) 389-05-71 
Адрес: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, восточнее села «Абай» 
Начальник отдела ВЭД Конраубаева Салтанат, e-mail: saltanat@medservice.kz, 
заместитель нач.отдела ВЭД Альбисенова Маржан, e-mail: albisenova@medservice.kz 
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Ассистент Директора по развитию бизнеса Джолдыбекова Гаини, e-
mail: g.joldybekova@medservice.kz Тел: + 7 727 279 86 02, 
По вопросам регистрации лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения: 
Специалист по регистрации л.с., имн,мт Калинко Галина 
Тел: 8 701 921 22 71 kalinko@medservice.kz 
Гор: 8 727 331-52-45 
 
ТОО “АМАНАТ” - ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДИСТРИБУТОРСКИ 
КОМПАНИИ. 
ТОО "Аманат", 100019, Казахстан, 
Тебенов Сабит Мухамедиевич - директор  
гр. Караганда, проспект Сакена Сейфуллина 107/3 
+7 (7212) 90-80-00 
office@amanat.kz 
www.amanat.kz 
ФИЛИАЛ 
030012, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Шамиевой, дом № 11 
Тел: + 7 (7273) 84-44-72 
E-mail: office@zamanpharm.kz 
http://amanat.kz/blog/category/cosmetics/ 
 
„СТОФАРМ“ ТОО - ДИСТРИБУТОР С ФИЛИАЛИ В 16 ГОЛЕМИ ГРАДА 
Главен офис: гр. Костанай, ул. Ал-Фараби 111 А 
тел. +7 (7142) 91-77-10 
kanc@stopharm.kz 
Караганда, ул. Гогол 57 
(7212) 51-84-86, (7212) 51-37-00 факс: (7212) 51-84-87 
Степаненко Сергей Николаевич 
karaganda@stofarm.online.kz 
http://www.stopharm.kz/ru/ 
 
ТОО „ASYLPHARM“ 
Алмати, ул. Маметовой, 67 
телефони: +7 (727) 2790357; +7 (727) 2507540 
Е-mail: asylpharm@mail.ru 
Част от него е ТОО „INKAR“ 
Алмати, ул. Маметова, 67 
Е-mail: inkar@inkar.kz 
+7 (727) 2-780-906 - офис-менеджър  
+7 (727) 2-780-868 - департамент «Покупки» 
http://www.asylpharm.kz 
 
«ЭМИТИ ИНТЕРНЕШНЛ» ТОО - ВОДЕЩ ДИСТРИБУТОР 
Алмати, 050026, ул. Муратбаев, 23/1 
тел.: 8 (727) 244-84-68; (727) 244-84-88 
факс: 8 (727) 244-84-97 
info@amity.kz 
предложения за сътрудничество: delivery@amity.kz 
http://amity.kz/ 
 
"МЕДИКУС ЦЕНТР" ТОО - ДИСТРИБУТОР 
Алмати, ул. Суюнбай 143А 
+ 7 (727) 271 02 22, 
orsm_office@medicus.kz 
marketing@medicus.kz 
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Астана ул. Едиль, 26 ТД Строймарт 
(717)249-56-93 (717)249-58-42 
http://medicus.kz/?lang=ru 
 
"ЗЕРДЕ ГРУП" 
http://www.zerdegroup.com/ 
ТОО НПО «Зерде» е управлявааща компания, в която влизат: ТОО «Зерде-Фарма», 
ТОО «Зерде-Фито», ТОО «Мерей-2». 
ТОО «Зерде-Фарма» - верига аптеки, доставчик на препарати и изделия с 
медицинско назначение. 
ТОО «Зерде-Фито» - производствена компания, преработва растителни суровини - 700 
тона годишно.  
ТОО «Мерей-2» - търговия на едро с лекарствени средства и др. 
ТОО НПО «Зерде» 
160009, ЮКО, гр. Шымкент 
ул. Тамерлановское шоcсе б/н 
+7 (7252) 45 51 51 - "НПО Зерде"  
+7 (7252) 45 51 84 - "Зерде Фарма" 
inbox@zerde.com.kz 
 
ТОО „AKNIET PHARMACEUTICALS“ - дистрибуторска компания, сред 
фармацевтичните лидери в региона 
Шымкент 
ул. Байтулы баба, 12А 
Тел.: +7 (7252) 33 15 44, 45 02 43, 45 02 48 
Факс: +7 (7252) 33 92 12 
E-mail: info@ak-niet.kz 
http://www.ak-niet.kz/ 
Офис в гр. Алмати, ул. Рыскулова 1 
Тел.: 8 (727) 312 13 55 (56, 57, 58, 59), 393 59 97 
Факс: 8 (727) 312 13 55 (56, 57, 58, 59) 
 
КОМПАНИЯ АО „ИНТЕРФАРМА-К“ - 8 филиала и 4 регионалнни търговски 
представителства. 
г. Алматы  
АО «Интерфарма-К» -водеща в държавните поръчки на лекарствени средства и 
изделия с медицинско назначение 
010000, гр. Астана  
Левый берег, ул. Кунаева 14/3  
Бизнес-центр «Нурсая», етажи 13, 14, 15 
Приемна: +7 (7172) 57-13-07  
Канцелярия: +7 (7172) 55-97-08  
Прес-служба: +7 (7172) 55 49 40, e-mail:pr@sk-pharmacy.kz 
Факс: +7 (7172) 57-12-85 
E-mail: info@sk-pharma.kz 
 
"АПТЕКА ПЛЮС" - фармацевтическа търговска компания, ексклузивен дистрибутор 
на европейски брендове. 
гр. Алмати, ул. Ауэзов 175, 
телефони: 
Справочна: +7 (727) 274 07 07 
Администрация: +7 (727) 275 33 88 
Счетоводство: +7 (727) 275 69 60 
Факс: +7 (727) 275 22 90 
 
"САДЫХАН" - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ И ИЗДЕЛИЯ С 
МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.  
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гр. Алмати, ул. Станкевича 44/21  
В групата влизат 6 фирми: 
ТОО "Садыхан Фарм Лидер" г. Тараз – търговия на едро 
ТОО "Садыхан" г. Тараз - 12 аптеки и 2 ветеринарни аптеки 
ТОО "Садыхан Премиум" гр. Алмати 
ТОО "Лидер Плюс"  гр. Алмати 
ТОО "Садыхан Продукт" г. Тараз 
ТОО "Садыхан Социальная Аптека"  гр. Алмати – в програмата са включени 9 аптеки 
в Алмати 
http://www.sadykhan.kz/ 
 
БИОЛА МФК - ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ ОТ 1996 Г. НА ПАЗАРА 
Лившиц Александр Михайлович 
Алматы, ул. Бузурбаева 13/ Кунаева 21 
Тел.: +7 (727) 382-30-65, +7 (727) 382-30-66, +7 (727) 382-30-67, 
         +7 (727) 382-30-68, +7 (727) 382-30-71, +7 (727) 382-30-75 
post@biola.kz  
www.biola.kz 
 
ТОО "ВИВА ФАРМ" - ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕКАРСТВА И ДИСТРИБУТОРСКА 
КОМПАНИЯ 
Алматы, ул. Жарокова, 334 
Телефон: +7 (727) 383-74-63 #131 
Факс: +7 (727) 383-74-56 
E-mail: viva@vivapharm.kz 
Астана, ул. Кривогуза, 2/1 
(7172) 93-39-33, 93-29-41 
http://vivapharm.kz 
 
"ИНТЕРФАРМА-К ФИЛИАЛ" - ДИСТРИБУТОР  
Казахстан, Астана п. Жансугурова, 3/1 (8)  
(7172) 54-91-23, (7172) 54-91-89  
Анара Жукашевна  
interfarma@interfarma.kz 
http://interfarma-k.kz/ 
 
"ГЕЛИКА" ТОО - ДИСТРИБУТОР 
Казахстан, 150010 Петропавловск 
ул. Парковая,57а 
(7152) 53-42-80  
Полторак Сергей Иванович - директор  
gelika@gelika.kz  
http://gelika.kz24.net  
 
КАЗДИНФАРМА ТОО – ДИСТРИБУТОР, в т.ч. на козметичната продукция на „Емами 
Лимитед“, под марката „Боро Плюс“ 
Казахстан 050050 Алмати ул. Лобачевского 78 
(727)356-39-04 Елена  
+7(727)2336347, 2336550 
yelenapakz@gmail.com 
http://kazdinfarma.com 
 
"КАЗМЕДИМПОРТ" ТОО – ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ 
Уст Каменогорск, ул.Карбышева 24  
Приемна: 
+7 (7232) 55-89-97 
Източно-Казахстанска област, гр. Семей, ул. Ленин 9 ком. 103 
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(77232-55-99-98  
kazmed@semsk.kz  
http://kazmedimport-semipalatinskii-filial.kz24.net 
http://kazmedimport.kz/ 
 
"КАЗСИБ ФАРМАЦИЯ" ТОО – ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ 
гр. Астана, Жилой массив "Ондирис", 
ул. Шет, здание 6 
+7 (7172) 22 44 18 
+7 771 101 04 48 
+7 771 101 04 46 
Факс: (7172) 20-44-15 
info@ksfarm.kz 
Ахметов Алибек Октаевич – директор  
kazsibfarm@mail.ru 
http://kazsibfarm.kz/ 
 
"РЕЗЛОВ ЛТД" ТОО – ДИСТРИБУТОР НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 
гр. Караганда, ул. Ермекова 116 
7212) 48-16-44  
Шокин Виней Кумар - директор  
rezlov@mail.ru  
http://rezlov-ltd.kz24.net 
 
"РОСФАРМ" ТОО  
Астана, ул. Кривогуза, 12/1 
(717)2932532 факс (717)2 93-39-93  
Астахов Александр- директор  
ask-42@mail.ru 
 
"САНЖАР" ТОО – ДИСТРИБУЦИЯ И 2 АПТЕКИ В АЛМАТИ 
Алмати, ул. Айманов 206, офис 33-34 
(727) 254-99-23  
Молчанов В.В. 
Телефони на аптеки: 
+7 /727/ 274-00-83, 274-70-88, 275-15-73(факс) 
г. Алмати, ул. Черкасской обороны 25, +7 /727/ 248-33-02 
Телефони на офиса: +7 /727/ 390-21-42, 248-33-02 
http://www.sanzharpharma.kz/ 
 
 
"СПЕКТР ФАРМ" ТОО - ДИСТРИБУТОР 
гр. Петропавловск ул.Казахстанской Правды, 69 
тел.: (7152) 36-35-48, (7152) 36-35-69  
(715)246-15-71 
spectr_farm@farmoptom.net 
 
"ЦЕНТРАЗИЯФАРМ" ТОО - ДИСТРИБУТОР 
Алмати ул. Спасская, 74 
727)232-90-50  
info@capharm.kz 
офис: Алмати, ул. Суюнбай, 16 военный городок 
offis@capharm.kz  
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ВЕРИГИ АПТЕКИ 
Освен дистрибуторите на фармацевтични изделия, много от които предлагат и 
козметични продукти и хигиенни средства за уста, в качеството на канали за 
дистрибуция може да се разглеждат най-големите аптечни вериги като „Еврофарм“, 
„Емити“, „Зерде“, „Хипократ“, „Биосфера“, „Цветная“, които разполагат със собствени 
складове и възможности за дистрибуция. 
 
АПТЕКА „ЕВРОФАРМА“ - 160 АПТЕКИ 
Шимкент, ул. Байтули Баба – 12а 
Тел./факс: 8(7252)45-02-20 
assistant.director@ak-niet.kz 
Алмати, ул.Фонвизина (Ленина, над Жолдасбекова) 
8(727)312-22-23 
 
ТОО МФК «ГИППОКРАТ» - 46 АПТЕКИ 
ТОО МФК «Гиппократ» - най-големият център за медицински и фармацевтични услуги 
в Астана 
http://www.gippokrat.kz/obr.html 
 
"ЦВЕТНАЯ" - над 50 аптеки 
Костанайска обл, гр. Рудный, ул. Горняков,  66 
Пощенски адрес: 110005, гр.Костанай, ул. Генерала Арыстанбекова 3/9 
Тел: +7 (7142) 22-18-17 
E-mail: office@cvetnaya.kz  
Отдел маркетинг и продажби: 
Тел.: +7 (7142) 22-38-15 
E-mail: zakup@cvetnaya.kz 
Тел: +7 (7142) 22-18-17, вн 152 
E-mail: PR@cvetnaya.kz 
www.cvetnaya.kz/ 

 
АПТЕЧНИ МАРКЕТИ „БИОСФЕРА“ –многопрофилни центрове за здраве и красота. 
ТОО "Долголет" 
Юридически адрес: 100026, гр. Караганда, ул. Гапеева, 9/2 
Пощенски адрес: 100019, гр. Караганда, ул. С. Сейфуллина, 107/3 
КОНТАКТИ 
Справочна служба: 
8 (7212) 34-99-99, 34-92-50, 34-93-33 
Караганда: 8 (7212) 50-70-70, 8 701-0000-564 
Алмати: 8 (727) 27-47-000, 8 777-000-47-74 
http://biosfera.kz/product/category?path=12 
biosfera.kz/ 
 

"PHARMACOM" – ОКОЛО 53 АПТЕКИ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ 
ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" 
Асистент на Председателя на УС Юлия Диденко, e-mail: y.didenko@medservice.kz, 
info@medservice.kz, тел.: +7 (727) 389-05-71 
Адрес: Казахстан, Алматинска обл., Карасайски р-н, източно от с. «Абай»; 
Верига аптеки и клиники за ваксинация «Pharmacom» 
Заместник по развитие на бизнеса (развитие на аптеките) Максим Мандро, e-mail: 
mandro@medservice.kz 
Специалист по маркетинг Сабина Балакишиева e-mail: marketolog@pharma.com.kz, 
тел.: +7 (727) 258 41 93, 279 83 66, 259 88 36, 259 99-81, 259-88-36 
Централен офис ТОО КФК "Медсервис плюс": 
+7 (727) 389 05 71, 244 65 88, info@medservice.kz 
http://www.medservice.kz/?lang=ru 
ФИЛИАЛ Астана ул. Майлина 
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(7172) 35-07-39, (7172) 35-0663 
Шевченко Сергей Григорьевич – директор  
http://medservis-plus-kfk-akmolinskii-filial.kz24.net 
http://www.medservice.kz/?lang=ru 
 
ТОО „ФАРМАКОМ "ИМПЭКС“ - 62 АПТЕЧНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСНОВНО В 
РЕГИОНИТЕ 
Приемна: 8 (7142) 57-85-15; pharmacom@pharmacom.kz 
Отдел снабдяване: 8 (7142) 57-97-50; snabgenie@pharmacom.kz 
Отдел  реализация на едро: 8 (7142) 57-85-49; opt@pharmacom.kz 
(два аптечни и един ветеринарен склад, 10 ветеринарни аптеки) 
http://www.pharmacom.kz 
 

"ЗЕРДЕ ГРУП" – 44 АПТЕКИ 
ТОО «Зерде-Фарма»  
Шымкент, ул. Тамерлановское шоcсе 
+7 (7252) 45 51 84   Приемная 
+7 (7252) 39 12 77   Торговый отдел 
+7 (7252) 31 13 01   Отдел закупа 
+7 (7252) 45 53 41   отдел Развития  
okzerde@mail.ru 
Групата се състои от няколко фирми, сред които: 
ТОО «Мерей-II»  
ЮКО, г. Шымкент 
ул. Рашидова 14а 
+7 (7252) 50-38-60 Директор  
merei-2@yandex.ru 
ТОО НПО «Зерде»  
Шымкент, ул. Тамерлановское шоcсе 
sbyt@zerde.com.kz 
ЗЕРДЕ НПО АО ФИЛИАЛ  
Астана ул. Акжол, 47 
(7172) 72-87-38 факс: (7172) 72-87-39  
Старкина Наталья Федоровна  
starkina.zerde@mail.ru 
 
„ЗАБОТА“ - 30 АПТЕКИ В КОСТАНАЙ И КОСТАНАЙСКА ОБЛАСТ 
Гр. Костанай, ул.Касымканов, 74А 
тел.: 8 (7142) 542-422 
email: info.zabotaltd.kz@mail.ru 
 

ТОО "АДА ФАРМ-АКТАУ" – 14 аптеки, на пазара от 1999 г. 
Мангистауска област, гр. Актау, 4мкр, дом 67А 
Ръководител - Кипчакбаева Дана Оспановна 

Лице за контакт: Райхан Имашева 
+7775360-72-02 
densaulyk14@gmail.ru 
 
"АЙБОЛИТ" (денонощна верига аптеки - 37 бр.) 
Алмати, ул. Абай, 26; +7 (727) 261-85-51 

Актобе, ул.Джангильдина, 159 (цетральный офис) 
Приемна: 21-57-93; 22-11-42; Отдел кадри: 21-46-27; Отдел Покупки: 96-57-94; 90-
97-10; 96-88-44; 40-02-91; Отдел търговия на едро: 96-55-00; 21-35-69; Реклама: 96-
52-84 
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"АКТЮБФАРМЦЕНТР" 
Гр. Актобе, ул. Джангильдина 159 
+7 (7132) 22-04-86 
Зауреш Бижанова - +7713221-57-93 
Директор - Ерканат Лаукенов 
 
“ПАРАЦЕЛЬС” - ВЕРИГА ОТ 11 АПТЕКИ, ТЪРСИ ПАРТНЬОРИ 
TOO "PARACELS" 
101400 Республика Казахстан, гр. Темиртау, бул. Комсомольский 56/5 
Рецепция: +7 (7213) 98 92 36 
Secretary.paracels@gmail.com 
За сътрудничество, маркетинг, реклама, наем. 
Телефон: +7 (7213) 98 92 36 
assistantdirector.paracels@gmail.com 
За сътрудничество и дополнителна информации: +7 (7213) 98-92-36,  +7 708 905 89 
67 
starshimanager@gmail.com 
http://www.paracels.kz/partnership 
 

"РАУЗА-АДЕ " 
+7 (727) 271-12-28,Аптека Рауза-Аде 
+7 (727) 278-03-09,Аптека Рауза-Аде 
+7 (727) 279-86-04,Аптека Рауза-Аде 
+7 (272) 233-21-60,Аптека Рауза-Аде 
Контактно лице: Эсмита 
Адрес:Алмати, ул. Райымбек, 101, Алмати, Казахстан 
Email: bulekbaeva90@mail.ru 
 
ТОО „ФАРМАЦИЯ – НЕО“ - 9 АПТЕКИ 
110006 РК, г. Костанай, ул. Бородина, 233 
Приемна +7 (7142) 56-31-77 (факс) 
E-mail: farm_priemnaya@mail.ru 
Реализация +7 (7142) 56-33-46 (факс)  
E-mail: farmacia_sbit2@mail.ru 
Снабдяване: +7 (7142) 56-33-78, 56-31-15 (факс) 
E-mail: farmacia_neo@mail.ru 
farmacia-neo@mail.kz 
 
MELISSA – 9 АПТЕКИ 
Гр. Алмати ул. Габдуллин, 57, 
тел. +7 (727) 394 85 68, +7 (727) 394 90 06 
http://melissa.vista.kz/ru/contacts/ 
 
ТОО "ЭКОФАРМ" 
ул Жандосова, Шимкент 
52-76-24 
 
ИНТЕРФАРМА-МЕДИКА, ТОО 
гр. Алмати, ул.Курмангазы, 144 
+7 727 277 97 77 
+7 727 277 97 07 
+7 727 277 90 00 
apteka7@apteka7.kz 
 
ТОО "МАКСИМА-ФАРМ" 
ул. Куйши Дина, Астана 010000 
Телефон: 8 (717) 231 4048 
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ГЛОРИЯ-ФАРМ ТОО  
Гр. Павлодар, ул. 1 Мая, 40 
+7 (7182) 30‒01‒53 
Гр. Павлодар ул. Сатпаев 17 
Телефон: +7 7182 535525, +7 7182 530771 
 
АО „ТАЛАП“ – реализация на лекарственни средства на регионалния пазар 
http://www.talap.com/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=16
6 
 
http://www.talap.com/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=27
&limitstart=2 
 
„ЦЕНТРАЛЬНАЯ“ - три аптеки 
Астана, бул. Шакарима Кудайбердыулы, д.7 - 57-09-13, 57-09-16 
ул.Ильяса Есенберлина, д.28 (офис 2) - 57-39-39, 38-62-43 
Ул. Сыганак 18/3 - 24-91-15, 24-91-14, 24-91-13  
centralpharm1@mail.ru 
http://www.centralpharm.kz/ 
 
"АЛИЯР" - верига аптеки 
ТОО «Алияр» 
гр. Алмати, ул. Казыбек-би, 177  
Тел.: +7 (727) 379 77 50, +7 (727) 379 76 18 
Тел./факс: +7 (727) 379 77 51 
E-mail:  marketing@aliyar.kz 
http://aliyar.kz 
 
АПТЕКА ТОО „ЖАЙИК AS“  
Алмати 
ул. Гагарин 10, ъгъл с ул. Богенбай Батыр 
ул. Достык 220, в сградата Градска клиника №5, тел. + 7 (727) 296-98-20 
ул. Манас, 65, в сградата Кожно-венерологическия диспансер, тел. +7 (727) 329-05-
38 
Телефони: 
+ 7 (727) 379-16-38 - Отдел готови лекарствени форми 
+ 7 (727) 379-16-40 - Отдел организация работата на мрежата 
+ 7 (727) 379-16-43 - Отдел по работе с медицински организации 
E-Mail zhayik.as@gmail.com 
 
АПТЕКИ "ВИТА" - 5 аптеки за здраве и красота, Кокшетау 
http://aptekavita.kz/ 
 
АПТЕКИ КЕРЕМЕТ 
Алматы, микрорайон Аксай-2, дом 10 
+7 727 268 92 31 
+7 727 268 93 93 
+7 727 268 96 77 
 
„ГАРМАЛА“ - 3 аптеки в Караганда 
8 (7212) 56-19-35, 56-44-18 
гр. Караганда, Бульвар Мира 11 
 
"№ ВОСЕМЬ" – верига аптеки в Талдикорган 
Гр. Талдыкорган, ул. Гали Орманов, 69 
+7 (7282) 39-08-08, +7 771 745 83 57 
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e-mail: apteka_opt bk.ru  
skype: apteka-tald 
https://vk.com/id290569546 
 
"ДАРЕМ ПЛЮС" ТОО – верига аптеки 
040000 Алматинска обл., гр. Талдыкорган, ул. Абылай хан 186  
тел.: (7282) 24-17-83, (7282) 24-46-77, (7282) 24-81-72;  
факс: (7282) 24-06-09 
darem@mail.ru 
 
„АМИРД“ 
гр. Тараз, ул. Рыскулов 32а  
http://about.amird.kz/ 
 
 

ДИСТРИБУТОРИ В СЕГМЕНТ ХОРЕКА – ЧЛЕНОВЕ НА КАЗАХСТАНСКАТА 
АСОЦИАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТЬОРАНТЬОРИТЕ 

 
ТОО «ЭКОБЕР» (ЭЙЧАРСИ)  

 
гр. Алмати, ул. Суюнбай 66 В  
тел.: +7/727/ 382-19-82, 382-19-52,  
382-16-49, 382-16-69, 382-17-76, 382-17-84  
Факс: +7 (727) 382-18-42  
E-mail: info@ecober.com  
Web: www.ecober.com  
Почистващи препарати и оборудване, тоалетна артия и салфетки, хотелиерско и 
кухненско оборудване, стъклена продукция, средства за кухни и ресторанти химикали 
за басейни и води и др. 
Има филиали в Турция, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Грузия и Либия. 
 
ТОО "ГРУППА КОМПАНИЙ "SKYMAX TECHNOLOGIES"  

 
гр. Алмати, ул. Умбетбаев, 192  
оф. 236-238  
тел.: + 7 (727) 250 74 97  
факс: + 7 (727) 250 76 93  
Web: www.skymax.kz 
Електронни клюючалки, сейфове, VingCard Elsafe, минибарове, PolarBar, хотелиерски 
сушоари, огледала, Valera, и телефони, Bittel) и телекомуникационни решения 
(автоматизирани телефоннни централи, NEC, системи за безкабелно предаване на 
данни, Witelcom), системи за контрол на доступа и отчитане на работното време, Spica, 
интерактивна телевизия, Otrum, телевизори, Philips и др. 
 
 
ТОО «СИСТЕМЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ» (HRS)  

 
Телефон: +7 (727) 262 01 00,  
E-mail: vovchinnikov@hrs.ru, okudrin@hrs.ru, oareshkina@hrs.ru;  
http://www.hrs.ru 
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Програмно осигуряване за автоматизация на процесите на работа и управление на 
хотели, ресторанти, фитнес и СПА центрове. 
 
 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «MANAGEMENT SERVICE BROKERAGE»  

 
Алмати, ул. Тажибаева, 155  
Телефон: +7 (727) 315 30 61  
http://kazmsb.kz/ 
поддръжка и техническо обслужване, флористика и др. 
 
TRAVELLINE  

 
Република Мария Ел, гр. Йошкар-Ола,  
Бул. Ленинский, 56а  
телефон: 8-800-333-71-15  
E-mail: pr@travelline.ru  
http://www.travelline.ru/  
Руководител: генерален директор, Галочкин Александр Владимирович 
Международна IT-компания, създаваща онлайн-решения и сайтове за хотели. Клиенти 
- над 2000 места за настаняване в Русия и ОНД. 
 
ТОО «ZUGO HOME TEXTILE»  

 
050000, гр. Алмати,  
ул. Рыскулов, 89 (ъгъл с ул. Бродского),  
тел.: +7 727 253 01 14, 253 02 48,  
E-mail: info@zugohome.com, www.zugohome.com 
Турски текстил «OGUZLAR» 
 
ТОО «COMPLEX-BAR KZ»  

 
050000, гр. Алмати,  
ул. Байтурсынов, 22 (Айтеке Би,  117)  
Телефон: (727) 385 9325  
Факс: (727) 385 9326  
E-mail: kz@complexbar.ru 
Посуда, прибори, кухненски и климатичен инвентар, електрооборудване, сиропи, 
топинги, украшения за коктейли и десерти. 
 
ТОО «Taisa»  

 
050060, гр. Алмати,  
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ул. Тимирязев, 42, пав. № 16, Блок 1, оф. 9  
Тел.: +7 727 274 78 63, 8 747 409 88 51, 8 747 409 89 66  
E-mail: manager@taisa.kz  
www.taisa.kz, www.carahome.kz 
текстил, професионална битова химия, аксесоари за декориране 
 
ТОО «AROMACO»  

 
БЦ Gallianos  
050012 гр. Алмати, Казыбек би, 117  
Tel: +7 (727) 293 06 10  
Fax: +7 (727) 293 06 10  
Tel: +7 (727) 292 79 91 (отдел продаж)  
E-mail: sales@aromaco.kz  
aromaco.kz  
доставчик на професионално оборудване за ароматизация 
 
 
 

 
 

Република Казахстан  
гр. Алмати 050060,  

ул. „Зенкова”, № 59, вх.2, офис 140 
тел.: +7 701 739 84 18; +7 727 31 168 31 

e-mail: m.miladinov@mi.government.bg;  

officeKZ@mi.government.bg 
http://mi.government.bg/bg/themes/kazahstan-354-

333.html?p=eyJwYWdlIjo0fQ== 
https://www.facebook.com/BGEconOfficeKZ/ 

https://twitter.com/BGEconOfficeKZ 
 
 

За допълнителни въпроси и съдействие, може да се обръщате към 
СТИВ-Алмати на посочените контакти. 

 


