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

 

ДАТА НАЗВАНИЕ, КРАТКО ОПИСАНИЕ 

09.07.2022 
https://electrofest.ru/ 

Електрофест 2022 - всеруски фестивал на електрическия транспорт 

 

16.07 

31.07.2022 https://expomap.ru/expo/open-village-2022/  

Open Village 2022 - изложба на битови и строителни технологии 

22.07 

24.07.2022 

https://expomap.ru/expo/open-village-2022/ 

Фуд Маркет 2022 – изложба на традиционни фермерски продукти, 

иновативни продукти на руски производители, базирани на естествени, 

екологично чисти суровини 
 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

КРАТЪК АНАЛИЗ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА 

РУСИЯ НА ФОНА НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ САНКЦИИ; 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ В РУСИЯ ОТ 

НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ; 

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ, КОИТО РЯДКО СЕ 

СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ: 

ГРАД БОЛГАР, ТАТАРСТАН, РФ; 
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https://electrofest.ru/
https://expomap.ru/expo/open-village-2022/
https://expomap.ru/expo/open-village-2022/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ В РУСИЯ 

ОТ НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ 

 

Анализаторите на TEBIZ GROUP са изчислили делът на вноса на шоколадови изделия в 

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

Руската федерация). 

 

Заместването на вноса на шоколад и шоколадови изделия 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 шоколада 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 делът на вноса на шоколадови изделия 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), за които е имало доставки на 

шоколадови изделия. 

 

 

Код ТНВЭД Наименование на кода 
Обем на 

импорта 

Дял на 

недружес

твените 

страни 

1704903000 Бял шоколад без какао $26370 хил. 95,5% 

1806101500 

Какао на прах, несъдържащо захароза или 

съдържащо по-малко от 5% тегловно захароза 

(включително инвертна захар, изразена като 

захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза 

$14 хил. 4,3% 

1806102000 

Какао на прах, съдържащо тегловно 5 % или 

повече, но по-малко от 65 % тегловно захароза 

(включително инвертна захар, изразена като 

захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза 

$64 хил. 22,1% 

1806103000 

Какао на прах, съдържащо тегловно 65 % или 

повече, но по-малко от 80 % тегловно захароза 

(включително инвертна захар, изразена като 

захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза 

$210 хил. 87,8% 

1806109000 

Какао на прах, съдържащо 80% или повече 

тегловно захароза (включително инвертна захар, 

изразена като захароза) или изоглюкоза, 

изразена като захароза 

$2 хил. 0% 

1806201000 

Други изделия с тегло над 2 kg на брикети, течни, 

пастообразни, прахообразни, гранулирани или в 

опаковки, съдържащи 31 тегл.% или повече 

какаово масло или съдържащи сумарно от 31% 

или повече какаово масло и млечна мазнина. 

$32168 хил. 92% 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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1806203000 

Други изделия с тегло над 2 kg в течност, паста, 

прах, гранули или брикети, съдържащи общо 25 

тегл. % или повече, но по-малко от 31 тегл. % 

какаово масло и млечни мазнини 

$7480 хил. 94,6% 

1806205000 

Други продукти в брикети, пластини, плочки, в 

течна, пастообразна, прахообразна, гранулирана 

форма или под формата на друга безформена 

маса в опаковка с тегло над 2 kg, съдържаща 18 

тегл.% или повече какаово масло 

$717 хил. 70,3% 

1806207000 

Други трохи от млечен шоколад на брикети, 

пластини или плочки с тегло над 2 kg или на 

паста, прах, гранули или под формата на друга 

безформена маса в контейнери или опаковки 

$108 хил. 98,6% 

1806208000 

Други готови продукти, под формата на брикети, 

пластини или плочки с тегло над 2 kg, или в 

течна, пастообразна, прахообразна, гранулирана 

или друга подобна форма в първична опаковка, 

съдържаща повече от 2 kg. шоколадова глазура 

$11632 хил. 66% 

1806209500 

Други готови продукти, съдържащи какао, на 

брикети, пластини или плочки с тегло над 2 kg 

или в течно, гранулирано, пастообразно или 

прахообразно състояние. форма или друга 

безформена маса в контейнери или опаковки 

$20983 хил. 65,4% 

1806310000 
Други продукти, съдържащи какао на брикети, 

пластини или блокчета, с пълнеж 

$112634 

хил. 

70,8% 

1806321000 

Други хранителни продукти, съдържащи какао, 

без пълнеж, но с добавка на галета, плодове или 

ядки под формата на брикети, пластини или 

плочки 

$76266 хил. 96,7% 

1806329000 

Други хранителни продукти, съдържащи какао, но 

без пълнеж, под формата на брикети, пластини 

или блокчета 

$58743 хил. 69,4% 

1806901100 
Шоколадови бонбони с пълнеж или без пълнеж, 

съдържащи алкохол 

$18538 хил. 73,9% 

1806901900 
Други шоколадови бонбони с пълнеж или без 

пълнеж 

$148375 

хил. 

83,8% 

1806903100 
Други видове шоколад и шоколадови изделия с 

пълнеж 

$9678 хил. 76,9% 

1806903900 Друг шоколад и шоколадови изделия без пълнеж $25970 хил. 95,4% 

1806905001 

Сладкарски изделия от захар и заместители на 

захарта, произведени от продукти, заместители на 

захарта, съдържащи какао: бонбони карамел, с 

или без пълнеж 

$31 хил. 13,3% 

1806905002 

Сладкарски изделия от захар и заместители на 

захарта, направени от продукти, заместители на 

захарта, съдържащи какао: тофи, други карамели 

и подобни сладкиши 

$26605 хил. 74,8% 

1806905009 Други сладкарски изделия $12460 хил. 23,8% 

1806906000 Пасти, съдържащи какао $53534 хил. 91,6% 

1806907000 

Готови продукти, съдържащи какао и 

предназначени за производство (приготвяне) на 

напитки 

$19635 хил. 92,6% 

1806909000 Други продукти, съдържащи какао $6006 хил. 57,4% 

 

https://tebiz.ru/ 
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КРАТЪК АНАЛИЗ НА ХРАНИТЕЛНО-

ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА РУСИЯ 

НА ФОНА НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ 

САНКЦИИ 

 

Изследване на INFOLine 

Високата неопределеност, 

безпрецедентните санкции, наложени от 

Европейския съюз, САЩ и редица други 

страни, причиняват огромна корозия на 

руската икономика. Хранително-вкусовата 

промишленост е по-малко изложена на 

натиск от санкции в сравнение с други 

сектори, но турбулентността на валутния пазар, прекъсването на производствените и 

логистичните вериги и напускането на международните производители на храни от Русия засягат 

и този сегмент от икономиката. 

 

Според резултатите от първата половина на 2022 г. специалистите на INFOLine 

наблюдават забавяне на динамиката на хранително-вкусовата промишленост до 1,4%. В същото 

време производството на напитки бележи продължаващ ръст на годишна база с 9,4%. 

Експертите обясняват това с факта, че на фона на държавната подкрепа за 

винопроизводителите, производството на вина е нараснало с 30% от началото на годината, а на 

коняк - с 15%. Принос за положителната динамика имат и фабриките за безалкохолни напитки. 

Благодарение на конкурентната борба, в която местните играчи влязоха, опитвайки се да заемат 

мястото на международните компании, напускащи пазара и рафтовете на магазините, общото 

производство на безалкохолни напитки се е увеличило с 9%. 

Анализаторите подчертават, че положителна динамика хранително-вкусовата 

промишленост постоянно е демонстрирала дълъг период от време. А механизмът ембарго, 

стартиран през 2014 г., даде допълнителен тласък на индустрията. В крайна сметка 2021 г. 

завърши с 3,2% ръст в производството на храни – въпреки лекото намаление на суровинната 

база (селскостопанската продукция спадна с 0,9%). Ако говорим за напитки, те излязоха от 

конвейерните линии с 8,6% повече на сравними цени. Горещото лято изигра добра роля за 

производителите. 

Припомняйки ембаргото от 2014 г., експертите на INFOLine отбелязват, че през 2021 г. 

процесът на заместване на вноса в много подсектори на хранително-вкусовата промишленост 

приключи, което позволи на местните производители успешно да реализират своя експортен 

потенциал. Според специалистите на агенцията, делът на готовите напитки и хранителни 

продукти е 39% от общия износ на хранителни продукти и суровини, или $14,8 млрд. (32% ръст 

на годишна база, което се обяснява както с увеличаване на износа и повишаване на цените на 

продуктите на международния пазар). Най-голям дял в износа на продукти със средна и по-

висока преработка, както и досега, имат растителните масла и мазнини - 38%. Второ място или 

6% заемат шоколадът и сладкарските изделия. 

Резултатите от пазарното проучване на компании, занимаващи се с производство на 

хранителни продукти, позволяват на специалистите на INFOLine да направят следните изводи: 

през 2021 г. предприятията запазиха фокуса си върху развитието на износа, а Казахстан остана 

основният им експортен пазар. Делът на компаниите, които отчитат доставки на своите продукти 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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в тази страна, възлиза на 80%. В допълнение към други страни от ЕАЕС (Беларус, Армения, 

Киргизстан), руските доставчици през 2021 г. активно развиваха дестинации в Азия и Европа. 

Като цяло делът на износа в продажбите над 10% е отчетен от 22% от най-големите 

доставчици, анкетирани от INFOLine, при други 22% от анкетираните той варира в диапазона 3–

10%. 

Що се отнася до плановете за износ за цялата 2022 г., дори в условията на санкции и 

настоящата външнополитическа ситуация, около 46% от производителите съобщават за 

намерението си да увеличат доставките. 27% от анкетираните се опитват да запазят нивото от 

миналата година, а около 26% са принудени да намалят експортните продажби. Според INFOLine 

участниците в индустрията ще търсят нови региони за продажба и ще работят за опростяване на 

доставките до съществуващи дестинации. 

Отбелязвайки факторите, които оказват значително влияние върху развитието на 

индустрията днес и няма да отслабят влиянието си в бъдеще, експертите на INFOLine 

подчертават: прекъсване на веригите за доставки, зависимост от внос в опаковки и тара, 

недостиг на съставки, диверсификация и принудителна бизнес консолидация, намаляване на 

инвестиционната активност в хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, 

намаляване на потреблението в страната на фона на спадащи доходи на населението, 

намаляване на експортния потенциал. 

https://article.unipack.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАД БОЛГАР, ТАТАРСТАН 

 

 

ИСТОРИЯ 

Много преди да се появят монголите и хуните евразийската степ се владее от друга 

голяма тюркска империя – тази на прабългарите, чиято държава се намира около Азовско море 

(съвременна Русия и Украйна). Умели, както в създаването на държави, така и във военното 

изкуство, те строят масивни каменни крепости където и да стъпят. Под легендарното управление 

на хан Кубрат, Прабългарската империя обхваща голяма част от Черноморското крайбрежие. 

След смъртта на Кубрат обаче, петимата му синове решават да разделят пътищата си, 

като всеки от тях тръгва в различна посока, за да създаде своя собствена държава. Най-голям 

успех имат Аспарух, който основава днешна България, и Котраг, който поема на север по Волга. 

В крайна сметка българите на Котраг се заселват на брега на река Волга и сформират 

великия град Болгар, истински евразийски метрополис. След няколко стълкновения със съседите 

си, волжките българи създават огромна империя в сърцето на Русия. 

През 922 г. владетелят Айдай хан въвежда исляма и инвестира в изграждането на медреси 

(ислямски училища) и джамии. Същевременно неговата държава се превръща в главен 

посредник по Пътя на коприната. Надгробните плочи свидетелстват за голям еврейски и 

арменски окръг, а пътници като Ибн Фадлан приветстват сериозното отношение на владетеля 

към образованието. Болгар се превръща в център на ислямската цивилизация в Източна Европа. 

Дълго след хуните, монголите и руснаците Болгар продължава да е важен обект в Русия. 

Сгушени в спокойния завой на река Волга, останките на града включват каменни църкви, 

   ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,  

КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ 

https://article.unipack.ru/
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джамии и гробници, които свидетелстват за силна държава, опитна в строителството. 

Тези останки от Волжка България са смятани за корена на всички мюсюлмани, живеещи 

днес около Волга, особено татарите и башкирите. Веднъж годишно те посещават Болгар за 

религиозно поклонение, известно като "малкия хадж". И до днес мнозина татари определят 

произхода си като български. 

 

НАЦИОНАЛНА ЗНАЧИМОСТ 

Болгар не е просто регионален паметник. Той е официален обект на световното културно 

и природно наследство на ЮНЕСКО, признат за неразделна част от историята на цялата руска 

нация. Всъщност Болгар е първият защитен паметник на културното наследство в цяла Русия. 

През юли 1722 г. Петър Велики лично заповядва на губернатора на Тартастан да 

ремонтира обекта: 

"Г-н Губернатор! По време на престоя ни в Болгар видяхме, че древните болгарски 

камбани са разрушени и трябва да бъдат възстановени. Поради тази причина изпратете там 

дванадесет или петнадесет майстори". 

Става дума за това, че Болгар е там преди Зимния дворец, Кремъл или Новгород да 

съществуват. Той е дом на тайнствена цивилизация, която някога е доминирала в Източна 

Европа. 

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛНОСТИ 

В музеят-резерват Болгар има много интересни места, които определено трябва да 

посетите. Сред забележителностите на града са: 

 

• Бялата джамия.  

Съвременна постройка от 2012 г. При 

проектирането на култовото съоръжение е взето 

най-доброто от ислямската архитектура. Сградата 

е неописуемо красива. Архитектурният ансамбъл 

включва кули на минарета, молитвена стая, 

украсена с аркада от осемдесет и осем колони. 

Основният купол на религиозната сграда включва 

изящни витражи. Вътре джамията е не по-малко 

красива. В основната зала са поставени колони с 

полумесеци. Отвътре религиозната сграда е 

украсена с арабски орнаменти. 

 

 

 

 

• Паметен знак "Приемане на 

исляма". Той е поставен, за да увековечи 

приемането на исляма от Волжка България. 

Това събитие се случва през 922 г. 

Съоръжението е цяла сграда със значителни 

размери. Вътре се намира най-големият в 

света отпечатан Коран, който тежи 0,5 тона. В 

затворен формат има размери 2 х 1,5 метра. 

Корицата на книгата е изработена от 

малахитна тъкан и е красиво декорирана. На 

обложата има и декор, направен от сребро, 

покрито със слой злато. 
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Подвързията на книгата е кожена. Музеят 

на Корана се намира на първия етаж. В него има 

много различни предмети, които разказват как се 

е развивала религията в този регион. Мозаечното 

пано заслужава особено внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

• Музей на българската цивилизация. 

Съоръжението се намира на брега на реката. Музеят 

заема уникална сграда, която идеално се вписва в 

околността. Значителна част от сградата е под земята. 

Визуално сградата е малка. Музеят е на шест етажа и 

е оборудван с няколко асансьора и ескалатора. На 

територията му има и речна гара. Музеят разполага с 

много интересна информация от историята на 

волжките българи. Посетителите имат възможност да 

се запознаят с археологически находки от различни 

епохи.  

 

 

• Кладенецът на Хабдрахман. Това е 

още една достопримечателност, тясно свързана 

с приемането на исляма. Архитектурният 

паметник получава името си по името на 

ученика на пророк Мохамед. Според 

съществуващата легенда, източникът на вода 

се е появил в момента, в който Гобдрахман 

докосва земята със своята пръчка. Ханът, като 

напоява дъщеря си от него, я спасява от тежко 

заболяване. След това древният владетел и 

неговото окръжение, решават да приемат 

исляма. И до днес се смята, че водата от този 

източник има лечебни свойства. 

 

• Източен мавзолей.  

Изграждането на гробницата датира от ХІV век. 

Според вида на архитектурата мавзолеят принадлежи 

към четирикрилите гробници. Това е добре запазена 

сграда от античността. Днес в него има огромна 

изложба за историята на Болгария от 10 до 18 век. 

Тук можете да видите и Голямото минаре.  
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• Катедралната джамия.  

Счита се за основното съоръжение на 

древния Болгар. Тя е издигната през 13 век. 

Сега джамията също изпълнява функцията 

на култово съоръжение. По време на 

религиозни празници в нея се провеждат 

различни мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

• Малко минаре.  

Това е каменен стълб с височина шестнадесет 

метра, оборудван с вита стълба от четиридесет стъпала. 

Заслужава си да се посети и гробницата на хана, която 

включва четири мавзолея. До наше време е оцелял само 

един от тях. Съоръжението е било гробница на 

семейството на хана.  

 

 

 

 

• Къщата на лекаря.  

Отворена е преди пет години. Решението 

е взето под въздействието на множество 

археологически находки. От древни хроники е 

известно, че Болгар е бил един от най -

големите научни центрове по онова време. 

Много лекари от града са били известни не 

само в цяла Волжка Болгария, но и в други 

мюсюлмански страни. Музеят „Къщата на 

лекаря“ съдържа много интересни експонати.  

 

 

 

• Музей на хляба.  

Посетителите могат да научат всички 

етапи на приготвяне на хляба в древна 

Болгария. На територията на комплекса има 

мелници. Посетителите могат да разгледат и 

ковачницата и голям арсенал от различни 

земеделски сечива. Площта на основната сграда 

на музея заема 320 м2. На територията му има 

три зали. Изложените експонати ясно 

демонстрират етапите на развитие на всички 

отрасли на стопанството, по един или друг 

начин свързани с хляба.  
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• Северен мавзолей.  

Посещението на това място ще ви позволи да 

се потопите в културата на Болгар от 

четиринадесети век. Архитектурното съоръжение е 

поставено в близост до Катедралната джамия. На 

територията на мавзолея е разположена изложба, 

посветена на българската епиграфия.  

 

 

 

 

 

 

• Успенска църква. 

Построена през първата половина на 18 

век с парите на известен казански търговец, в 

чест на посещението на цар Петър на това място. 

Комплексът е построен за нуждите на Успенския 

манастир, разположен наблизо. Посещението на 

този архитектурен паметник ще ви позволи по-

детайлно да опознаете историята на региона. 

 

 

 

 

• Хански дворец.  

Той е важна забележителност на града. Това е 

мащабно съоръжение, оборудвано с ъглови кули. 

Зданието се счита за едно от най-ранните сгради, 

датиращи от периода на Златната орда. 

Конструкцията представлява правоъгълник с размери 

29х24 метра. Сградата е построена около средата на 

13 век. На територията на комплекса има много 

интересни експонати, датиращи от това време. 

Дворецът е музей.  

 

 

 

 

 

• Черна палата.  

Сградата датира от четиринадесети век. На 

територията му се е намирал ханският съд. 

Архитектурното съоръжение е богато украсено. 

Комплексът е получил името си заради мита за дъщерята 

на хана. Според легендата тя спасила братята, като се 

принесла в жертва.  
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• Паметен знак на сахабите.  

Намира се в близост до Малкото минаре. 

Легендата гласи, че на мястото на паметния знак е 

гроба на един от сахабите - сподвижник на пророка 

Мохамед. 

 

 

 

 

 

 

 

• Бялата палата.  

Построена е през XIV век. Сградата е 

оборудвана със собствен водопровод и 

канализация. Вътре дори има собствена система за 

подово отопление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Малкото градче.  

Намира се в южната част на селището. 

Изглежда като правоъгълник. На територията на 

комплекса има сгради, датиращи от средата на 

XIV век. Тука са разположени останките на вала 

и рова, както и три монументални съоръжения. В 

списъка на последните влиза порта с две кули, 

домашна сграда и трикамерна постройка. 

 

 

 

 

 

• Църквата на Св. Авраам.  

Това е паметник на архитектурата от 

деветнадесети век. Религиозната сграда е и 

местна забележителност. Архитектурният 

комплекс на църквата се състои от дървени 

сгради. 
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Сред другите монументални паметници от времето на Волжка България, разположени 

наблизо, си струва да се посети Билярското селище, разположено на територията на село 

Билярск. Археологическият комплекс се намира в югоизточната част на селото и има много 

интересни архитектурни паметници. Биляр, преди разграбването от монголите, е била столица 

на Волжка България. 

 

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ 

На запад от Болгар има няколко 

езера. Най-живописното от тях е езерото 

Рабиги ("Рабига Кул"). Според легендата 

една от дъщерите на хана и нейните 

приятелки се събирали през нощта на 

поляната. Момичета играли хоро и се 

превъплъщавали в бели лебеди. Но един 

ден ханът отишъл на лов и застрелял 

един лебед. Приближавайки се, той 

видял дъщеря си пронизана от стрела. 

Владиката плакал цяла нощ и в резултат 

на това на сутринта се появило езеро. 

 

 

 

 

ПРАЗНИЦИ В БОЛГАР. ФЕСТИВАЛ НА ИСТОРИЧЕСКАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

В града се провеждат годишни 

тържествени събития, посветени на 

приемането на исляма от Волжка 

България. Мюсюлманите от цяла Русия и 

други страни  се събират на празничните 

събития. 

През лятото в Болгар се провежда 

фестивал на историческата 

реконструкция или средновековни битки. 

Това е много ярко и зрелищно събитие. 

Тука се събират феновете на 

историческата фехтовка от цялата 

страна. 

 

 

 

 

 

 


