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 В ЦВК „ЭКСПОЦЕНТЪР“- МОСКВА СЕ 

ПРОВЕДЕ 29-ТО МЕЖДУНАРОДНО 

ИЗЛОЖЕНИЕ „ПРОДЕКСПО“ 

От 07 до 11.02.2022 г. в ЦВК 

„Экспоцентър“- Москва се проведе 29-

то международно изложение 

„Продекспо-2022“ за храни, напитки, 

продукти и оборудване за тяхното 

производство. Това е най-голямото и 

авторитетно международно събитие в 

Русия и Източна Европа в областта на 

хранително-вкусовата промишленост, като вече повече от 25 години определя вектора за 

развитие на местната хранителна индустрия. Изложението се провежда при подкрепата на 

Министерството на селското стопанство на РФ и Правителството на Москва под егидата на 

Търговско-промишлената палата на Руската федерация. 

Тази година на площ от 100 хиляди м2 бяха представени повече от 2660 участници от 54 

държави, включително и България, разположени в 30 салона, с над 68 700 посетители от 115 

страни, 120 федерални и регионални вериги от 46 региона на Руската федерация. 

За улеснение на навигацията всички изложбени площи бяха разделени на 30 тематични 

салона, където бяха представени от базови продукти и напитки за всеки ден до гурме 

деликатеси, био, спортни, функционални храни, храни за здравословен начин на живот и 
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екзотични продукти. Според организаторите, една от топ темите на тази година са продуктите за 

здравословен начин на живот, които са разположени в отделен салон „Продукти за здравословен 

начин на живот“. 

България бе представена от компаниите BULGARFOOD, KT INTERNATIONAL SA. 

Директорът на Центъра на промишлеността на България в Москва г-н Радулов и г-н 

Димитър Георгиев, главен специалист на ЦПРБ посетиха изложението и българските щандове, 

като се срещнаха и запознаха представителите на фирмите с дейността на ЦПРБ в Москва, 

задачите и целите. Проведоха срещи с Търговският представител на Казахстан в РФ, 

представители на консервен завод в гр. Бондари, Тамбовска област проявяващи интерес към 

българска технология за производство на сокове. Г-н Радулов проведе разговори с президента 

на ТПП на Ставрополски край и Алтайски край за разширяване обхвата на търговското 

сътрудничество между българските и руски предприятия. Създадени бяха контакти с 

Краснодарския край. 

Важна част от изложението бе и деловата програма, която даде възможност на 

участниците да обсъдят актуални проблеми в отраслите, да предложат пътища за тяхното 

разрешение, както и да постигнат търговски договорености. 

 

 

 

ТОВАРООБОРОТЪТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ НА СТОКИ ОТ ГРУПАТА 

„ВСИЧКИ СТОКИ“ -  

януари 2021 - юли 2021 г. 

 

1. Обща информация: 

Товарооборотът между България и Русия на стоки от групата „Всички стоки“ за периода 

януари 2021 г. - юли 2021 г. е 1,86 млрд. долара. 

Основният товарооборот се пада на "Минерални продукти” (34%), “Скрит раздел" 

(23%). 

В структурата на товарооборота по страни на първо място е Китай (17%), следван от 

Германия (7%). България за Русия е партньор №39 с дял от 0,4%. 

 

2. Общи резултати по месеци. 

Товарооборотът между Русия от България на стоки от групата „Всички стоки“ 

за периода януари 2021 г. – юли 2021 г., млн.$  
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Общи резултати по месеци, USD 

ПЕРИОД СУМА 

януари 2021 138 млн. 

февруари 2021 183 млн. 

март 2021 250 млн. 

април 2021 243 млн. 

май 2021 311 млн. 

юни 2021 200 млн. 

юли 2021 538 млн. 

Общо: 1,86 млрд. 

 

 

3. Структура на товарооборота. 

ГРУПА СТОКИ 
ЯНУАРИ 

2021 
ЮЛИ 2021 ИЗМЕНЕНИЯ 

∑ (януари 
2021- 

юли 2021) 
ДЯЛ 

01: Продукти от животински 
произход 

$3,27 хил.  $954   71% $16.2 хил. 0% 

02: Продукти от растителен произход $234 млн $157 тыс.   33% $3,2 млн 0.2% 

03: Мазнини и масла $4.31 хил. $25,1 хил.   482% $170 хил. 0% 

04: Храни, напитки и тютюневи 
изделия 

$3.7 млн $5.4 млн   47% $34.7 млн 1.9% 

05: Минерални продукти $44.0 млн $105 млн   138% $642 млн 34.5% 

06: Продукция от химическата 
промишленост 

$13.5 млн $17.5 млн 30% $123 млн 6.6% 

07: Пластмаси, каучук и гума $1.8 млн $7 млн   286% $33.9 млн 1.8% 

08: Изделия от кожа и козина $122 хил. $386 хил.   217% $2.2 млн 0.1% 

09: Дървесина и изделия от нея $1,3 млн. $833 хил.   35% $6.5 млн 0.3% 

10: Книги, хартия, картон $672 хил $1.2 млн   75% $7.7 млн 0.4% 

11: Текстил $2.9 млн $3.6 млн   24% $28.1 млн 1.5% 

12: Обувки, шапки, чадъри и др. $116 хил $159 хил.   37% $856 хил 0% 

13: Изделия от камък, керамика и 
стъкло 

$555 хил $1.4 млн   147% $10.1млн 0.5% 

14: Драгоценности $5.64 хил. $13   100% $29.8 хил. 0% 

15: Метали и изделия от тях $7.8 млн $272 млн   3369% $340 млн 18.3% 

16: Машини, оборудване и апаратура $12.9 млн $23.2 млн   80% $165 млн 8.9% 

17: Транспорт $1.0 млн $1.0 млн   0% $13.4 млн 0.7% 

18: Инструменти и апарати, 
часовници 

$686 хил $2.3 млн 
228% 

$9.3 млн 0.5% 

19: Оръжие и боеприпаси --- ---   --- --- 0 

20: Различни промишлени стоки $1.0 млн $1.4 млн  30% $13 млн 0.7% 

21: Произведения на изкуството и 
антиквариат 

--- ---   --- $35.6 хил. 0% 

22: Скрит раздел $45.5 млн $96 млн  111% $429 млн 23% 

ОБЩО: $138 млн $538 млн  $1.86 млрд  

 

4. Товарооборотът на Русия на стоки от групата „Всички стоки“ с други страни: 

№ СТРАНА 
∑ (януари 2021 

-юли 2021) 
ДЯЛ 

1 Китай   $71,3 млрд. 17.2% 

2 Германия $30,5 млрд. 7.3% 

3 Нидерландия $24.8 млрд 6.0% 

4 Белорусия $20.2 млрд 4.9% 
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5 САЩ  $19.8 млрд 4.8% 

6 Турция  $17.8 млрд 4.3% 

7 Южна Корея $17.6 млрд 4.2% 

8 Италия $14.8 млрд 3.6% 

9 Казахстан $13.9 млрд 3.3% 

10 Англия $13.8 млрд 3.3% 

11 Франция  $11.8 млрд 2.8% 

12 Полша $11.3 млрд 2.7% 

13 Япония $11.2 млрд 2.7% 

14 Финландия $6.82 млрд 1.6% 

15 Индия $6.36 млрд 1.5% 

 ---  ---  --- ... ... 

37 Малайзия $2.12 млрд 0.5% 

38 Швеция $2.04 млрд 0.5% 

39 България $1.86 млрд 0.4% 

40 Индонезия $1.82 млрд 0.4% 

41 Иран $1.79 млрд 0.4% 

... ---  ---  --- ... ... 

 По всички страни: $415.2 млрд 100% 

 

5. Товарооборотът на Русия и България на стоки от групата „Всички стоки“ по 

региони на РФ: 

№ РЕГИОНИ 

∑ (януари 

2021 

-юли 2021) 

ДЯЛ 

1 Москва  $1,02 млрд 54.9% 

2 Красноярский край $261 млн 14% 

3 Татарстан $182 млн 9.8% 

4 Московска област  $48.8 млн 2.6% 

5 Иркутска област $41.1 млн 2.2% 

6 Челябинска област $40.1 млн 2.2% 

7 Санкт Петербург $37 млн 2.4% 

8 Новосибирска област $36.5 млн 2.0% 

9 Ростовска област $22.3 млн 1.2% 

10 Краснодарски край $17.5 млн 0.9% 

11 Самарска област $13.2 млн 0.7% 

12 Тулска област  $10.1 млн 0.5% 

13 Владимирска област $9.9 млн 0.5% 

14 Свердловска област  $8.4 млн 0.4% 

15 Рязанска област $8.2 млн 0.4% 

16 Хакасия $8.1 млн 0.4% 

17 Кемеровска област $8.1 млн 0.4% 

18 Белгородска област $7.7 млн 0.4% 

19 Калининградска област $6.7 млн 0.4% 

20 Нижегородска област  $6.5 млн 0.4% 

-- ---  ... ... 

 По всички региони: $1.86 млрд 100% 

http://ru-stat.com/                                                

 

 

 

 

http://ru-stat.com/
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ПРЕГЛЕД НА ПАЗАРА НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТЕХНИКА В РФ: 

ТЕНДЕНЦИИ И СТРУКТУРА 

 

За 2021 г. ръстът на пазара на 

селскостопанска техника в долари се 

оценява на 32%, в рубли - на 35%. 

Огромният ръст на пазара стана възможен 

благодарение на рязкото увеличение на 

вноса. Производството също нараства 

динамично. 

 

Какви са очакванията за развитието на пазара на селскостопанска техника в РФ. 

Селскостопанското машиностроене е един от ключовите сектори на руската икономика. То 

изпълнява много важна задача - да осигури на агропромишлените предприятия необходимото 

оборудване за работа, но в условията на ниско ниво на платежоспособност на своите 

потребители. Следователно, основният проблем за предприятията в този сегмент е високата 

зависимост от целеви държавни програми, стимулиращи търсенето от страна на земеделските 

организации. 

В бъдеще се очаква намаляване на обема на производството на селскостопанска техника, 

поради спада на руската икономика вследствие на санкциите на фона на геополитическите 

отношения с Украйна. Освен това фактори, които могат да забавят развитието на отрасъла са: 

безпрецедентното покачване на цените на металите, постоянно нарастващи тарифи за 

електроенергия, както и повишаването на цените на горива и смазочни материали. В същото 

време в средносрочен план трябва да очакваме повишаване на нивото на производството на 

селскостопанска техника в Русия на фона на увеличаване на търсенето на стоки от руските 

потребители. За държавата е изгодно да подкрепи инвестициите в обновяване на 

селскостопанската техника, тъй като руският агропромишлен комплекс остава недостатъчно 

оборудван с модерно оборудване, а на места парковете на селскостопанските предприятия 

трябва да бъдат изцяло подменени поради пълно остаряване. 

 

Динамиката на обема на пазара на селскостопанска техника в Русия 

в периода 2017 – 2021 гг.,/ млрд. руб. 

 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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Пазарът на селскостопанска техника в Русия, според оценките на TEBIZ GROUP, е 

нараснал драстично през 2021 г. поради рязкото увеличение на вноса (над 33% ръст) и 

вътрешното производство (над 25%), като надхвърли 4,4 милиарда долара. 

 

Ситуацията със заместването на вноса в РФ. 

От 2017 г. до 2020 г. притокът на чуждестранно оборудване в страната рязко спадна на 

фона на нарастващото производство, но ситуацията се промени драстично през 2021 г. поради 

рязкото увеличение на обемите на вноса. По-голямата част от пазара се формира от вносни 

продукти - повече от 75% през 2021 г. срещу 69% през 2020 г. Според TEBIZ GROUP обемът на 

местното производство надхвърля 530 хиляди единици оборудване. 

 

Сравнение на производството и вноса на руския пазар на селскостопанска техника 

през 2017-2021 гг./бр. 

 
    Импорт   вътрешно производство  

 

Структурата на пазара на селскостопанска техника в РФ. 

Най-голям дял в структурата на продажбите във физическо изражение заемат 

сенокосачките и други косачки (около 44%). Повече от 26% заемат брани, разрохквачки и 

култиватори, около 5% заема оборудването за птицевъдството. 

 

Пазарна сегментация на селскостопанската техника по видове в Русия 

в натурално изражение през 2021 г., % 
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Какви видове селскостопанска техника произвежда руското машиностроене. 

Руските производители произвеждат различно оборудване, но най-голям дял в 

селскостопанското машиностроене заемат фуражните трошачки, култиватори, мини трактори, 

плугове, разрохквачки, оборудване за птицевъдството, брани и селскостопански електрокари. 

 

Основни производители на селскостопанска техника в Русия. 

Сред най-големите производители на руска селскостопанска техника са: 

ООО „КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“ 

АО „ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД“ 

ООО „МИГ „КТЗ“ 

ЗАО СП „БРЯНСКСЕЛЬМАШ“ 

ООО „ДЖОН ДИР РУСЬ“ 

ООО „СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ“ 

ООО „КЛААС“ 

АО „КЛЕВЕР“ 

АО „ЕВРОТЕХНИКА“ 

ООО „РОПА РУСЬ“ 

ООО „ГРИММЕ-РУСЬ“ 

ООО „ТЕХНА“ 

ЗАО „КО – НЕВА“ 

ООО „ПЕГАС-АГРО“ 

ООО „ХОРШ РУСЬ“ 

ООО „РОМАКС“ 

ООО „ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ“ 

ООО „АГРО“ 

ООО „КВЕРНЕЛАНД ГРУП СНГ“ 

ООО СП „УНИСИБМАШ“ 

 

Какви вносни марки селскостопанска техника има на руския пазар. 

Основни вносни марки на селскостопанска техника на руския пазар през 2021 г.: 

JOHN DEERE – повече от 150 млн.долара 

CLAAS – повече от 60 млн.долара 

NEW HOLLAND – повече от 55 млн.долара 

PONSSE – повече от 50 млн.долара 

VADERSTAD – повече от 40 млн.долара 

HORSCH 

BIG DUTCHMAN 

AMAZONE 

HUTER 

BOURGAULT 

HARTMANN 

CASE IH 

KUHN 

KRONE 

MACDON 

LEMKEN 

MASCHIO GASPARDO 

KOMATSU 

MAKITA 

VALLI 
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Кои страни спечелиха най-много от продажбата на селскостопанска техника в 

Руската федерация. 

Германия е лидер в продажбите на селскостопанска техника в Русия в стойностно 

изражение, като обемът на доставките достигна почти 400 милиона долара. Холандия също е 

имала високи обеми на внос, но през последните години доставките от страната намаляват 2 

пъти. Оборудване от Беларус и Китай активно увеличава присъствието си на руския пазар, като 

през следващите години ще станат лидери по доставки на фона на санкциите. 

 

Структура на руския внос на селскостопанска техника по страни 

в стойностно изражение през 2017 – 2021 гг, хиляди долара 

 

                                                            

Германия 

 

Беларус 

 

Китай 

 

Нидерландия 

 

Италия 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вносния пазар на селскостопанска техника се наблюдава интересна сезонна тенденция 

- цените са минимални в началото на годината и нарастват 2-3 пъти до началото на сеитбеното 

време. През октомври всяка година цените се сриват до предишното минимално ниво, след което 

има скок през ноември до летните показатели и след това отново се сриват през декември, като 

достигат минимално ниво до началото на следващата година. 

 

Динамика на ежемесечните доларови цени на вноса на селскостопанска техника 

през 2017-2021 гг, хиляди долара за бройка.
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В стойностно изражение основните ТОП-5 сегмента на вноса на продукти в Руската 

федерация изглеждат така: 

Жътварски машини, вършачки или механизми за вършитба - 26,2% 

Друго оборудване за горското стопанство - 20,2% 

Брани, разрохквачки, култиватори, машини за плевене и мотики - 10,0% 

Сеялки и разсадо-посадъчни машини - 9,7% 

Сенокосачки, косачки за трева - 5,4% 

 

Експортна дейност. 

Повече от 55% от износа отива за Казахстан. Също така значителна част се изпраща до 

най-близките страни, като Беларус, Украйна, Литва. 

От руския износ, най-голям приход производителите са получавали от продажбите на 

жътварски машини, вършачки или механизми за вършитба, брани, разрохквачки, култиватори, 

машини за плевене и мотики, сеялки и разсадо-посадъчни машини. 

 

Структура на руския експорт на селскостопанска техника по страни 

в стойностно изражение през 2017-2021 гг., хиляди долара 

 
 

https://tebiz.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЛЕНОТО ЕЗЕРО ЕЛТЪН 

Площ - 152 km², формата е близка до кръг.  

Площ на водосборния басейн - 1640 km². 

Дълбочина - 5-7 см през лятото; до 1,5 м през 

пролетта. 

Ниво - 15 метра под морското равнище. 

 

Езерото Елтън се е образувало преди 50 

хиляди години по време на процеса на изсъхване на 

   ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,  

КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ 

https://tebiz.ru/
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Каспийско море. Поради тази причина резервоарът се намира под морското равнище, тук можете 

да намерите морски вкаменелости и огромни скални камъни. Постепенното пресъхване довежда 

до минерализация на езерото, която варира от 200-500 грама на литър и зависи от сезона.  

Езерото Елтън е едно от най-интересните природни обекти във Волгоградска област. Това 

е истинско чудо на природата, перлата на Волжката степ - най-голямото солено езеро в Европа, 

разпростряло се сред равнинния степен терен на площ от 152 квадратни метра. Сред пустата 

степ - огромна чаша на езерото Елтън с вода със златисто-розов оттенък, оградена с широка 

ивица снежнобели солени кристали, искрящи на слънцето. Трудно е да се намери място, което 

да се сравни с Елтън по красота и разнообразие от пейзажи: плитки езера, плажове, солени 

блата, живописни делти на течащи реки, дерета, долини. 

 

 
 

  

  

 

Името на езерото Елтън идва от казахстанското "Алтин-Нур", което означава "Златно 

езеро", поради пурпурно-червения цвят на водата (саламурата), отлята в злато, което се случва 

обикновено следобед, когато слънцето залязва. 
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В езерото Елтън се вливат няколко пресни извора и реки с горчиво-солена вода. Горещото 

слънце изпарява водата, оставяйки солен остатък. Освен готварската сол, саламурата включва и 

други горчиви соли. Езерото Елтън е най-голямото и най-богато от всички известни солени езера 

в света. Дебелината на солния слой все още не е точно определена. Проучванията, проведени по 

време на строителството на Астраханската железница, установиха, че дълбочината на солта 

става все повече и повече към средата на езерото.  

По крайбрежието лежи дълбок слой солена кал, която има високи лечебни свойства. На 

дъното на Елтън има находища на соли и сероводородна кал, които се използват за лечение на 

нервната и опорно-двигателния апарат. Терапевтични ресурси са: минерална кал, саламура, 

минерални води от много рядък хлоридно-натриево-магнезиев тип, които имат подмладяващ 

ефект, стимулират кръвообращението, ускоряват обновяването на кожата, подобряват 

метаболизма и укрепват нервната система. Минералната кал и саламурата на езерото Елтън не 

отстъпват по своите лечебни свойства на тези на Мъртво море. Още древните номади са знаели 

за лечебните свойства на калта на Елтън. Традиционното лечение от онова време изглеждало 

така: в крайбрежните слоеве на почвата са изкопавали дупка, където е поставян пациентът, 

чието тяло са покривали с кал. След час са го изкарвали и измивали. След няколко подобни 

процедури заболяванията отстъпвали.  

Калта на Елтън съдържа примеси от йод, железни соли, сероводород, въглеводороди, 

въглероден диоксид и аминови основи. Калта на Елтън запазва своите външни и лечебни 

свойства повече от година. Зрелищното и изключително бързо излекуване на болните довежда 

лекарите до убеждението, че калта на Елтън е очевидно най-ефективната от всички останали. 

Климатичните условия тук са много благоприятни за лечение. Въздухът над езерото Елтън е 

забележително чист, човек диша необичайно лесно и усеща особена бодрост и прилив на сила. 

Тук няма сутрешни и вечерни капки роса, което е важно за пациенти, предразположени към 

настинки.  

Отделно трябва да се подчертае биологичното разнообразие на парка. През пролетта и 

есента десетки хиляди птици, почти 30 различни вида, се натрупват в околностите на Елтън по 

време на миграцията, дори лебеди могат да бъдат намерени в тръстиковите корита на реките. 

Гордостта на природния парк са сивите жерави, рядък и застрашен вид.  

Околностите на Елтън са истински рай за палеонтолозите и археолозите. Низината на 

пресъхналото море прави възможно откриването на редки находки дори без да се прибягва до 

разкопки; солта е помогнала да се съхранят много предмети в отлично състояние. Елтън е било 

свещено място на номадите, в района има няколко паметника на културата, селищата на 

миньорите добиващи сол са се превърнали в находка при изучаването на културата от 17-18 

век. 


