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ПРОВЕДЕНИ БАЗАРИ И ИЗЛОЖБИ В МОСКВА ПРЕЗ М. ЮНИ 2022 Г. 

 

ДАТА НАЗВАНИЕ, КРАТКО ОПИСАНИЕ 

20.06 

21.06.2022 

CSTB.PRO.MEDIA - 2022 

24-та Международна изложба и форум 

14.06 

16.06.2022 

International Commodity Fair - 2022 

Международна изложба за качествени потребителски стоки 

14.06 

16.06.2022 

Modern Bakery Moscow - 2022 

Международна специализирана изложба для хлебопекарство и кондитерски 

пазар   

09.06 

09.06.2022 

Smart Electro: Цифровая трансформация электроэнергетического 

сектора - 2022 

6-ти Федерален ИТ-форум на електроенергийната индустрия на Русия 

08.06 

09.06.2022 

Ecom Expo - 2022 

Изложение на технологии, услуги, иновации за онлайн търговия  

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ФОЛИО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕДИН ОТ ТОП 

ПРОДУКТИТЕ В АГРОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС.  

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ СУРОВИНИ В РУСИЯ ОТ 

НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ; 

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ, КОИТО РЯДКО СЕ 

СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ: 

ВУЛКАН КРЕНИЦИНА - ЕДНО ОТ НАЙ-ЖИВОПИСНИТЕ МЕСТА В РУСИЯ: 

ОСТРОВ В ОСТРОВ И ВУЛКАН ВЪВ ВУЛКАН ЕДНОВРЕМЕННО; 
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https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/csbtmo/csbtmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/chinacommoditymo/chinacommoditymo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/modernbakerymo/modernbakerymo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/smartelectromo/smartelectromo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/smartelectromo/smartelectromo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/ecommo/ecommo2022/index.ru.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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08.06 

09.06.2022 

SEMIEXPO - 2022 

Международно изложение на оборудване, материали и технологии за 

полупроводниковата индустрия и фотоволтаиците 

08.06 

11.06.2022 

АРХ Москва - 2022 

27-а Международна изложба за архитектура и дизайн 

07.06 

10.06.2022 

RosUpack - 2022 

Международно изложение за опаковъчна индустрия  

07.06 

09.06.2022 

РОСМОЛД - 2022 

Международна изложба за производствени технологии от ново поколение  

07.06 

09.06.2022 

Роспласт - 2022 

Международно специализирано изложение на суровини, оборудване и 

технологии за производство на пластмасови изделия 

06.06 

09.06.2022 

Мир стекла - 2022 

Международно изложение на стъклени изделия, технологии и оборудване за 

производство и обработка на стъкло 

06.06 

09.06.2022 

Электро - 2022 

30-та Международна изложба за електрическо оборудване за енергетика и 

електротехника, автоматизация и промишлено осветление 

03.06 

05.06.2022 

Hi-Fi & High End Show - 2022 

Международна изложба на висок клас аудио и видео техника 

03.06 

05.06.2022 

Veg-Life Expo - 2022 

12-та Федерална браншова изложба за здравословен начин на живот 

02.06 

06.06.2022 

"Корпоративные закупки - 2022": SUMMER CAMP 

Общоруски самит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/semiconmo/semiconmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/archmo/archmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/rosupackmo/rosupackmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/rosmouldmo/rosmouldmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/rosplastmo/rosplastmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/glassmo/glassmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/electromo/electromo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/hifiaamo/hifiaamo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/veglifeamo/veglifeamo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/corporatepurchamo/corporatepurchamo2022/index.ru.html
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ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ СУРОВИНИ В РУСИЯ 

ОТ НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ 

 

Анализаторите на TEBIZ GROUP са изчислили делът на вноса на фармацевтични суровини 

в Русия от списъка на недружествените страни (списъкът е определен от правителството на 

Руската федерация). 

 

Заместването на вноса на фармацевтични суровини в Русия е необходимо предимно в 

сегменти с висока зависимост от чуждестранни доставки от тези страни, в случай на санкции или 

напускане на компаниите. Струва си да се помисли и какво ще се случи по-нататък с цените на 

фармацевтичните суровини в условията на инфлация и спадащо търсене, като някои сегменти 

може да се съкратят до нула. 

По-долу е дадена таблица за 2021 г. с дела на вноса на фармацевтични суровини в 

Руската федерация по стойност в долари от страни, включени в списъка на недружествените 

страни. В случай на намаляване на взаимната търговия с тези страни съществува риск от 

намаляване или прекратяване на тези доставки. 

Представена е сегментация по видове ТНВЭД (Стоковата номенклатура за 

външноикономическата дейност на Руската федерация), по които са се извършвали доставки на 

фармацевтични суровини. 

 

Код ТНВЭД Наименование на кода 
Обем на 

импорта 

Дял на 

недружес

твените 

страни 

2918210000 Салицилова киселина и нейните соли  $235 хил. 19,8% 

2918220000 О-ацетилсалицилова киселина, нейните соли и 

етери  

$1635 хил. 11,1% 

2918230000 Сложни етери на салициловата киселина и 

техните соли  

$26 хил. 6,3% 

2922410000 Лизин и неговите етери; соли на тези съединения  $43130 хил. 0% 

2922420000 Глутаминова киселина и нейните соли  $14129 хил. 4,1% 

2922430000 Антранилова киселина и нейните соли  $4 хил. 98% 

2922492000 Бета аланин  $37 хил. 0% 

2922498500 Аминокиселини, различни от съединения, 

съдържащи повече от един вид кислород-

съдържащи функционални групи, и техните 

сложни етери; соли на тези съединения и др.  

$23866 хил. 11,6% 

2932201000 Фенолфталеин; нафтоева киселина; 6(-(n-етил-п-

толуидино)-2(-метилспиро[изобензофуран-1(3н), 

9(-ксантен]-3-он; нафтален-2-карбоксилат 

$106 хил. 0,1% 

2932202000 Гама бутиролактон $0 хил. 0% 

2932209000 Лактони и др.  $3061 хил. 35,1% 

2933210000 Хидантоин и неговите производни $289 хил. 21,3% 

2935500000 Други перфлуорооктансулфонамиди $0 хил. 0% 

2935903000 3-(1-[7-(хексадецилсулфониламино)-1n-индол-3-

ил]-3-оксо-1n,3n-нафто[1,8-cd]-пиран-1-ил)-n,n-

диметил -1n-индол-7-сулфонамид; метосулам (iso) 

$3 хил. 0% 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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2935909001 Метсулфурон-метил, трибенурон-метил, 

римсулфурон и флорасулам за производството на 

химикали за растителна защита 

$72 хил. 0% 

2935909009 Други сулфонамиди $1241 хил. 18% 

2936210000 Витамини А и техните производни $479 хил. 79,9% 

2936220001 Кокарбоксилаза $0 хил. 98,6% 

2936220009 Други витамин В1 и неговите производни $194 хил. 23,8% 

2936230000 Витамин В2 и неговите производни $277 хил. 57,8% 

2936240000 d- и dl-пантотенова киселина (витамин B3 или 

витамин B5), нейни производни 

$893 хил. 28,1% 

2936250000 Витамин В6 и неговите производни $233 хил. 12,1% 

2936260000 Витамин В12 и неговите производни $200 хил. 60,4% 

2936270000 Витамин С и неговите производни $3655 хил. 2,7% 

2936280000 Витамин Е и неговите производни $5831 хил. 55,2% 

2936290001 Други витамини и техните производни: витамин 

В9 и неговите производни; витамин Н и неговите 

производни 

$456 хил. 87,1% 

2936290009 Други витамини и техните производни: други $2404 хил. 22,3% 

2936900001 Други провитамини и витамини, естествени или 

синтезирани (включително натурални 

концентрати): 

$0 хил. 100% 

2936900002 Други провитамини и витамини, включително 

натурални концентрати: смеси от витамини, във 

различни разтворители 

$244 хил. 97,3% 

2936900009 Други провитамини и витамини, включително 

натурални концентрати 

$455 хил. 92,3% 

2937110000 Соматотропин, неговите производни и структурни 

аналози 

$0 хил. 95,6% 

2937120000 Инсулин и неговите соли $1 хил. 80,3% 

2937190000 Други полипептидни хормони, протеинови 

хормони и гликопротеинови хормони, техните 

производни и структурни аналози 

$0 хил. 87,2% 

2937210000 Кортизон, хидрокортизон, преднизон 

(дехидрокортизон) и преднизолон 

(дехидрохидрокортизон) 

$3 хил. 0,7% 

2937220000 Производни на халогенирани кортикостероидни 

хормони 

$2 хил. 7,8% 

2937230000 Естрогини и прогестини $27 хил. 55,5% 

2937290000 Стероидни хормони, техните производни и 

структурни аналози 

$1 хил. 23,9% 

2937500000 Простагландини, тромбоксани и левкотриени, 

техните производни и структурни аналози 

$0 хил. 91% 

2937900000 Други хормони, простагландини, тромбоксани и 

левкотриени, естествени или синтезирани; техни 

производни и аналози, включително верижно 

модифицирани полипептиди, използвани като 

хормони 

$1 хил. 37,1% 

2938100000 Рутозид (рутин) и неговите производни $212 хил. 5,3% 

2938901000 Дигиталисови гликозиди $0 хил. 2,7% 

2939420000 Псевдоефедрин и неговите соли $0 хил. 2,9% 

2939490000 Други соли на ефедрин $0 хил. 50% 

2939590000 Други теофилин и аминофилин 

(теофилинеетилендиамин) и техните производни; 

соли на тези съединения 

$67 хил. 0% 

2939620000 Ерготамин (inn) и неговите соли $0 хил. 0% 

2939690000 Други алкалоиди на рожево рогче и техните 

производни и соли 

$0 хил. 68,8% 
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2939790000 Други алкалоиди, естествени или синтезирани, 

техните соли, прости и сложни етери и други 

производни, от растителен произход 

$46 хил. 3,7% 

2939800000 Други алкалоиди, естествени или синтезирани, 

техните соли, прости и сложни етери и други 

производни 

$3 хил. 52,8% 

2940000000 Химически чисти захари, с изключение на 

захароза, лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза; 

$9473 хил. 78,8% 

2941100000 Пеницилини и техните производни със 

структурата на пенициланова киселина; соли на 

тези съединения 

$485 хил. 14,8% 

2941203000 Дихидрострептомицин, неговите соли, етери и 

хидриди 

$0 хил. 80% 

2941208001 Стрептомицин $1 хил. 0,4% 

2941208009 Други стрептомицини и техните производни; соли 

на тези съединения 

$21 хил. 0% 

2941300001 Окситетрациклин $25 хил. 0% 

2941300002 Тетрациклин хидрохлорид $19 хил. 0% 

2941300009 Други тетрациклини и техните производни; соли 

на тези съединения 

$172 хил. 0,1% 

2941400001 Левомицетин $0 хил. 98,9% 

2941400009 Други хлорамфеникол и неговите производни; 

соли на тези съединения 

$107 хил. 0% 

2941500001 Еритромицин $9 хил. 0% 

2941500009 Други еритромицини и неговите производни; соли 

на тези съединения 

$15 хил. 0% 

2941900001 Канамицин сулфат $2 хил. 0,6% 

2941900002 Линкомицин $39 хил. 0% 

2941900009 Други антибиотици $1436 хил. 4,5% 

3001201000 Екстракти от жлези или други органи или техни 

секрети от човешки произход 

$1 хил. 99,8% 

3001209000 Други екстракти от жлези или други органи или 

техни секрети 

$31 хил. 68,6% 

3001902000 Екстракти от жлези или други органи или техни 

сектори от човешки произход 

$5 хил. 99,9% 

3001909100 Хепарин и неговите соли $8 хил. 12,4% 

3001909800 Други екстракти от жлези или други органи $4 хил. 22,3% 

 

https://tebiz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ФОЛИО ЩЕ СЕ 

ПРЕВЪРНЕ В ЕДИН ОТ ТОП ПРОДУКТИТЕ В 

АГРОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС 

 

Повишаването на цените на природния газ може да 

доведе до голямо увеличение на териториите с оранжерии 

на открити полета, за което ще е необходимо повече 

полиетиленово фолио. 

Research Nester публикува  доклад, озаглавен 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

https://tebiz.ru/mi/analiz-goszakupok-streptomitsinov-v-rossii
https://tebiz.ru/mi/analiz-goszakupok-levomitsetina-v-rossii
https://tebiz.ru/
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„Пазарът на селскостопанско полиетиленово фолио: анализ на глобалното търсене и 

перспективи до 2028 г.“, който прогнозира рязко увеличение на продажбите в цялата страна 

въпреки екологичните кампании срещу използването на пластмаса. 

Селскостопанското фолио е актуално в много земеделски практики. Например, 

соларизацията на почвата намалява появата на плевели, като същевременно запазва влагата и 

хранителните вещества и намалява уплътняването. В допълнение, фолиото се използва широко 

при отглеждането на култури в защитена почва. Но, тъй като високите цени на газа засегнаха 

силно парниковата индустрия, много агробизнеси може да преместят производството на открито. 

Сред приложенията, при мулчиране на почвата се използва най-голямо количество 

селскостопанско фолио, тъй като по-голямата част от засятата земя в света е на открито. 

При отглеждането на зеленчуци и плодове, използването на мулчиращо фолио (за 

повишаване на температурата и поддържане на влажността на почвата) показва максимална 

икономическа възвръщаемост: плодовете и зеленчуците носят огромни печалби, които са много 

по-високи от разходите. 

Освен това пластмасовият мулч способства за развитието на екологично чисто и 

устойчиво земеделие, като същевременно спестява разходите за пестициди. Осъзнаването на 

ползите от биологичните продукти също увеличава търсенето на ресурси от този вид. Фермерите 

са склонни да използват селскостопанско фолио поради тяхната гъвкавост и лекота на 

приложение. 

В животновъдството се очаква силажът да има голям пазарен потенциал в обозримо 

бъдеще, тъй като може да се използва като фураж за добитъка и като суровина за производство 

на биогорива. Следователно, тук също се очаква нарастващо търсене. 

Загрижеността за околната среда, произтичаща от използването на пластмаса при 

производството на тези продукти, е едно от основните възпиращи фактори, но перспективите са 

оптимистични. 

Очаква се, Азиатско-тихоокеанският регион да има първостепенен потенциал за ръста, 

тъй като в региона има няколко развиващи се страни, зависими от селското стопанство. 

Различни правителствени инициативи, инвестиции в подобряване на околната среда, 

защита на продоволствената сигурност с разширение на износа, висок процент на достъпност на 

земеделска земя в страни като Китай, Япония и Индия ще допринесат за ръст на пазара на 

селскостопанско фолио в региона. 

Северноамериканският пазар се очаква да заеме второ място, поради повишеното търсене 

на селскостопанско фолио за култури като царевица, пшеница и соя. 

Въпреки, че се очаква европейските пазари да се присъединят към най-големите 

потребители на селскостопанско фолио, се смята, че Северна Америка ще бъде отчасти водеща, 

поради увеличаването на производството на медицински канабис в Канада и активизацията на 

производството на канабис в Съединените щати. 

На пазара на Близкия изток и Африка, също се очаква значителен ръст, главно поради 

активната политика на държавна подкрепа. 

 

https://www.agroxxi.ru/ 

 

 

  

 

https://www.agroxxi.ru/
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ВУЛКАН КРЕНИЦИНА - ЕДНО ОТ НАЙ-ЖИВОПИСНИТЕ МЕСТА В РУСИЯ: 

ОСТРОВ В ОСТРОВ И ВУЛКАН ВЪВ ВУЛКАН ЕДНОВРЕМЕННО 

 
 

 

Връх Креницин (1324 м) е активен стратовулкан и главният връх на необитаемия 

Курилски остров Онекотан. Счита се за един от най-красивите вулкани в света и е включен в 

списъка на „Стоте чудеса на Русия“. Наречен е в чест на Пьотър Кузмич Креницин, мореплавател 

и изследовател на далечните източни земи. 

Млад конус с правилна форма се издига от езеро, което заема басейна на по-стар, 

разрушен вулкан Тао-Русир. При хубаво време самият връх Креницин и стените на калдерата, 

покрити със зеленина и бели петна от снежни полета, се отразяват в синьото огледало на 

водата. Но по-често вулканът е обвит в мъгла, а върхът е скрит зад шапките на облаците. При 

силен вятър въздухът започва да циркулира вътре в басейна и големи вълни до 3 m височина се 

издигат в езерото. 

Диаметърът на основата на връх Креницин е 3,5-4 км, а диаметърът на водната 

повърхност е 7 км. В най-тясното място краищата на калдерата са отделени от младия вулкан с 

ивица от езеро с ширина само 150 m, в югоизточната част това разстояние достига 3,3 km. 

Стените на античната сграда стърчат на 150-500 м над водата. 

Склоновете на двата вулкана са покрити с килим от ливадни треви и нисък елф. Тук расте 

синята камбана на Шамисо, бялата камбана на Мерк, алеутската филодокия, а лилавите 

рододендрони цъфтят в края на пролетта. 

На вулкана обикновено се възхищават от североизточната страна, а за да го заобиколите 

напълно по ръба, трябва да преодолеете 25 км. Не се знае дали някой е успял, но на запад 

калдерата става трудно проходима поради скали и стръмно изкачване. 

 

   ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,  

КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ 

https://cdn.kamchatka-legends.ru/gallery/kamchatka/vulkan-krenicyna/vulkan-krenicyna-1b.jpg
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Структурата на вулкана. 

Връх Креницин е изграден от типичен за Курилите андезит - черна скала. На върха има 

кратер със снежно поле, малко езеро и скалисти върхове по краищата. Дълбочината на фунията 

е 100 м, диаметърът е 350 м. От южната страна фунията е отворена и до подножието отива 

дълбок коловоз. На североизточния склон има друг стар страничен кратер с диаметър 400-450 

m. 

 

Пръстеновидно езеро. 

Въпреки малкия си размер, езерото 

около връх Креницин е най-дълбокото на 

Курилските острови. Такъв статут е имало, 

дори когато се е смятало, че дълбочината му е 

264 м. През 2015 г. геолози установиха, че в 

югоизточната част на езерото дъното се спуска 

още на 100 метра по-ниско. Сега 

пръстеновидното езеро е едно от петте най-

дълбоки в Русия, въпреки че по отношение на 

площ изглежда много малко в сравнение с 

другите езера. 

Водата в езерото е бистра и студена: 

температурата му се поддържа в диапазона от 

3-8 °C. В него има малко растителност и изобщо няма риба. 

 

Вулканична дейност.  

Единственото известно изригване на 

вулкана Креницин се случва през 1952 г. 

Оставя след себе си купол от втвърдена лава в 

подножието на конуса - черното му петно на 

източния склон се вижда ясно на сателитни 

снимки. Оттогава вулканът е спокоен, но не е 

спящ: от кратера понякога се издигат парно-

газови струи. 

Сега връх Креницин не представлява 

заплаха, над него е присвоен зелен авиационен 

код. Учените обаче предупреждават, че в 

случай на изригване, вулканът може да повиши 

емисиите на пепел до височина от 10-15 км, а вятърът ще разтегне шлейфа им на хиляди 

километри от острова, което ще парализира въздушното движение над тази територия.  

 

Изкачване на вулкана Креницин. 

От върха на Креницин се открива широка 

живописна панорама: синьо езеро в каменна купа на 

калдерата и безкраен океан наоколо. На север се 

виждат островите Парамушир и Алаид, на северозапад - 

Макарунши, на югозапад - Харимкотан, Шиашкотан, 

Екарма и Чиринкотан. Като на длан се вижда и самият 

Онекотан с вулкана Немо в другия му край. Но такъв 

пейзаж са виждали на живо само няколко решителни 

ентусиасти. 

Връх Креницин не може да се нарече голям 

вулкан: височината на конуса му от повърхността на 

https://cs10.pikabu.ru/post_img/big/2020/11/13/2/16052282781991519.jpg
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водата до върха е само 900 м, пътят нагоре при благоприятни условия отнема само 3-4 часа. За 

сравнение: относителната височина на Авачинская сопка, на която хиляди туристи се изкачват 

всяка година за 6-8 часа, е 1550 m. 

Основната трудност при изкачването на вулкана Креницин се крие не в самото изкачване 

(технически не е трудно, въпреки че е доста опасно поради честите скални срутвания), а в 

подходите към подножието на вулкана. За да се стигнете до него, първо трябва да се изкачите 

до ръба на калдерата Тао-Русир и след това да се спуснете с лодка до водата почти по отвесни 

скали. На сутринта ще трябва да преплувате езерото в мъгла с видимост от няколко десетки 

метра. И накрая, трябва да стигнете до самия пустинен остров: за една година само 

няколкостотин души стъпват на земята му. 

Някои екстремали обаче успяват 

успешно да се изкачат до върха на конуса. С 

добра подготовка и хубаво време можете да 

завършите цялото изкачване за един ден: да 

кацнете на Онекотан сутринта и да сте готови 

да отидете на други острови вечер. През 2015 

г. трима спортисти от Австрия се изкачиха на 

вулкана през зимата и дори успяха да се 

спуснат със ски по склоновете. 

Все още не е разработен единен 

маршрут за изкачване на връх Креницин. За да 

слезете до езерото, трябва да намерите 

сравнително лек склон с елфин, за който ще 

бъде удобно да се държите. Тези, които са достигнали върха, насочват към северозападната част 

на калдерата, където стените й почти докосват подножието на конуса. За изкачване на самия 

вулкан е подходяща югозападната страна на склона, който е по-полегат. 

 

 


