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

ДАТА НАЗВАНИЕ, КРАТКО ОПИСАНИЕ 

15.08 

21.08.2022 

Армия - 2022 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/armyfmo/armyfmo2022/index.ru.html 

Международен военно-технически форум 

16.08 

18.08.2022 

Chapeau - 2022 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/shapomo/shapomo2022/index.ru.html 

Международна специализирана изложба на шапки, суровини, аксесоари, 

оборудване 

22.08 

25.08.2022 

MIMS Automechanika Moscow - 2022 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-

id/automechanicsmo/automechanicsmo2022/index.ru.html 

Международна специализирана изложба за резервни части, оборудване, 

поддръжка на автомобили 

23.08 

26.08.2022 

Интеравто – 2022 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-

id/interautomo/interautomo2022/index.ru.html 

Международно изложение за автомобилна индустрия 

23.08 

26.08.2022 

Автокомплекс – 2022 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-

id/autocomplexmo/autocomplexmo2022/index.ru.html 

28-ма Московска международна изложба 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

НОВИ САНКЦИИ: КАКЪВ ДЯЛ ОТ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РУСИЯ 

ПОПАДНА ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ; 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА МЕБЕЛИ В РУСИЯ ОТ НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ; 

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ, КОИТО РЯДКО СЕ 

СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ: 

СОЛНИ МИНИ В ПРЕДГРАДИЯТА НА ЕКАТЕРИНБУРГ; 
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https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/armyfmo/armyfmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/shapomo/shapomo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/automechanicsmo/automechanicsmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/automechanicsmo/automechanicsmo2022/index.ru.html
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https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/interautomo/interautomo2022/index.ru.html
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА МЕБЕЛИ В РУСИЯ 

ОТ НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ 

 

Анализаторите на TEBIZ GROUP са изчислили делът на вноса на мебели в Русия от списъка 

на недружествените страни (списъкът е определен от правителството на Руската федерация). 

 

Заместването на вноса на мебели 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 мебели 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 мебели 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 мебели. 

 

 

Код ТНВЭД Наименование на кода 
Обем на 

импорта 

Дял на 

недруж

ествени

те 

страни 

9401100000 
Седалки от типа, използвани в средствата за 

въздушен транспорт 

$27072 хил. 92,3% 

9401200001 

Седалки от типа, използвани в моторни превозни 

средства за промишлен монтаж на моторни 

превозни средства от позиции 8701-8705 

$275 хил. 0% 

9401200009 
Седалки от типа използвани в моторни превозни 

средства, други 

$228845 хил. 90,8% 

9401300001 

Въртящи се мебели за сядане с регулатори на 

височината, тапицирани, с облегалка, снабдени с 

колела или плъзгачи 

$124068 хил. 22,8% 

9401300009 
Въртящи се мебели за сядане с устройства за 

регулиране на височината. други 

$17252 хил. 25,7% 

9401400000 
Мебели за сядане, с изключение на градински или 

походни мебели, трансформиращи се в легла 

$52118 хил. 29,8% 

9401520000 Мебели за сядане от бамбук $109 хил. 0% 

9401530000 Мебели за сядане от ратан $5184 хил. 0,1% 

9401590000 
Мебели за сядане от тръстика, върба или подобни 

материали: други 

$31 хил. 36,4% 

9401610000 
Други тапицирани мебели за сядане с дървена 

конструкция 

$87279 хил. 34,5% 

9401690000 Други мебели за сядане с дървена рамка $28057 хил. 26,4% 

9401710001 

Детски предпазни седалки (столове), монтирани 

или прикрепени към седалките на превозни 

средства, с метална рамка, тапицирани 

$290 хил. 46,2% 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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9401710009 
Други меки мебели за сядане с метална 

конструкция 

$138579 хил. 17,7% 

9401790001 

Детски предпазни седалки (фотьойли), монтирани 

или прикрепени към седалките на превозни 

средства, с метална рамка, други 

$3 хил. 94,1% 

9401790009 Други мебели за сядане с метална конструкция $74687 хил. 19,8% 

9401800001 

Детски предпазни седалки (столове) с 

пластмасова рамка, монтирани или прикрепени 

към седалките на превозни средства 

$32693 хил. 32,9% 

9401800009 Други мебели за сядане $24921 хил. 30,1% 

9402100001 Стоматологични столове и части за тях $414 хил. 98,2% 

9402100009 
Фризьорски столове или подобни столове и части 

от тях 

$1939 хил. 30,3% 

9402900000 
Други медицински, хирургически, стоматологични 

или ветеринарни мебели 

$101428 хил. 63,2% 

9403105100 

Метални мебели от вида, използвани в 

учреждения и 

 други: не повече от 80 см височина: бюра 

$4817 хил. 65,4% 

9403105801 

Метални мебели от видовете, използвани в 

институции, с височина, непревишаваща 80 cm: 

чертожни маси (различни от тези от позиция 

9017) 

$4 хил. 41,9% 

9403105809 
Метални мебели от вида, използван в институции, 

не повече от 80 см височина, други 

$6946 хил. 54,5% 

9403109100 

Метални мебели от вида, използван в институции 

и други: над 80 cm височина: шкафове, 

оборудвани с врати, резета или сгъваеми дъски 

$3205 хил. 36% 

9403109300 

Метални мебели от вида, използван в 

институциите и други: над 80 cm височина: 

картотеки и други шкафове 

$559 хил. 66,5% 

9403109801 

Метални мебели от видовете, използвани в 

институции, с височина над 80 cm, други: 

чертожни маси (различни от тези от позиция 

9017) 

$2 хил. 100% 

9403109809 
Метални мебели от вида, използван в институции, 

надвишаващи 80 см височина, други 

$15565 хил. 64,3% 

9403202009 Други метални мебели: други легла $28224 хил. 13,8% 

9403208001 
Метални мебели (без легла): други, за граждански 

самолети 

$6 хил. 0% 

9403208009 Метални мебели (не легла): други $189158 хил. 41,1% 

9403301100 
Дървени мебели от вида, използвани в 

институции, с височина не повече от 80 см: бюра 

$23207 хил. 71,8% 

9403301900 
Дървени мебели от вида, използвани в 

институции, с височина не повече от 80 cm: други 

$13304 хил. 49,2% 

9403309100 

Дървени мебели от вида, използвани в 

институции: над 80 см височина: шкафове, 

оборудвани с врати, резета или сгъваеми дъски; 

шкафове за документи, шкафове за документи и 

други шкафове 

$7343 хил. 46,9% 

9403309900 
Други дървени мебели от вида, използвани в 

институции: над 80 cm височина 

$7178 хил. 49,9% 

9403401000 
Дървени мебели тип кухня: кухненска мебел, 

секционна 

$60179 хил. 42,3% 

9403409000 Други дървени мебели като кухня $4797 хил. 25,4% 

9403500001 

Дървени мебели за спалня, оценени според 

условията на граничните с Франция страни на 

внос, ненадвишаващи 1,8 евро за 1 kg бруто тегло 

$30278 хил. 53,4% 
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9403500009 Дървени спални мебели: др $33071 хил. 44,4% 

9403601001 

Дървени мебели за трапезарии и всекидневни, 

оценени по условията на граничните с Франция 

страни на внос, ненадвишаващи 1,8 евро за 1 kg 

бруто тегло 

$43567 хил. 32,1% 

9403601009 
Дървени мебели за трапезарии и всекидневни: 

други 

$97205 хил. 29,4% 

9403603000 Дървени магазинни мебели $31401 хил. 66,9% 

9403609001 

Други дървени мебели: оценени при условията на 

граничните с Франция държави на внос, 

ненадвишаваща 1,8 евро за 1 kg бруто тегло 

$94255 хил. 37,1% 

9403609009 Други дървени мебели $47864 хил. 53,1% 

9403700001 Пластмасови мебели за граждански самолети $1 хил. 0% 

9403700002 

Проходилки на мебелни колелца със сгъваема 

метална рамка, оборудвани с държач от текстилна 

материя с два отвора за краката на детето, за 

деца с тегло не повече от 15 кг. 

$3970 хил. 6,9% 

9403700003 

Проходилки на мебелни колела със сгъваема 

метална рамка, оборудвани с държач от текстилна 

материя с два отвора за крачетата на детето, 

други 

$109 хил. 0% 

9403700008 Други пластмасови мебели $51804 хил. 18,5% 

9403820000 Други мебели и части от бамбук $2141 хил. 0,4% 

9403830000 Други мебели и части от ратан $839 хил. 1,6% 

9403890000 

Мебели, изработени от други материали, 

включително тръстика, върба или подобни 

материали 

$39249 хил. 28,1% 

 

https://tebiz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИ САНКЦИИ: КАКЪВ ДЯЛ ОТ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА 

РУСИЯ ПОПАДНА ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

След решението на ЕС да забрани вноса на 90% от нефта от 

Русия, руският износ на стоки за над $100 милиарда може да се 

окаже обект на санкции. РБК събра данни за това, каква част от 

външната търговия е засегната от санкциите на САЩ и ЕС. 

През 2021 г. ЕС беше най-големият търговски партньор на 

Русия (държавите от ЕС представляваха почти 36% от руската 

търговия), а САЩ бяха в топ 5 на търговските партньори. Но западните санкции, които бяха 

въведени след началото на специалната военна операция в Украйна, включително тези, които 

засягат доставките на стоки за Русия и руския износ за ЕС и САЩ, променят картината на 

външната търговия. 

 

След въвеждането на ембарго върху доставките на нефт и нефтопродукти от Русия за ЕС, 

договорено от европейските страни на 30 май с изключения, ограниченията въз основа на 

резултатите от всички санкционни кръгове до края на 2022 г. ще засегнат 23% от целия руски 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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износ на стоки за ЕС и САЩ, или доставки на стойност $115,3 млрд. (по данни за 2021 г.), сочат 

изчисления на РБК. Бяха взети предвид само директните ограничения, без да се вземат предвид 

ефектите от забраната за влизане на руски кораби в европейските пристанища, ограниченията 

върху движението на камиони или санкциите срещу финансовия сектор. 

По-рано, Министерството на икономическото развитие изчисли, че санкциите са засегнали 

20% от годишния руски износ и поне 10% от вноса в страната. Въз основа на тези данни, 

решението за налагане на петролно ембарго което, както заявява Брюксел, до края на годината 

ще засегне 90% от вносния руския петрол в ЕС, ще увеличи обема на попадащия под санкции 

руския износ до една трета от общия обем, изчисли РБК. 

 

Какъв дял от руския износ за САЩ и ЕС се оказа под санкции. 

ЕС и САЩ са най-големите търговски партньори на Русия сред санкциониращите страни. 

Тъй като забраните влизат в сила по различно време (например, забраната за доставка на 

въглища от Русия за ЕС започва в средата на август) и доставките могат частично да 

продължават през преходния период, пълният годишен ефект от санкциите трябва да се очаква 

към 2023 г. 

 
Доставки от Русия за САЩ и ЕС през 2021 г., милиарди $  

(сумата в € милиарди, преизчислена по средногодишния курс за 2021 г.) 

 

       Доставки в САЩ и ЕС     Доставки в други страни 

 

115,3 

 

106,5 271,5 

 

                   Обемът на търговията, попаднал под санкции  

 

Категории стоки, които са предмет на санкции. 

 

 

*Сумата за изброените категории е по-малка от общата сума на доставките, които са под санкции. Общият 

размер на продуктовите ограничения се основава на оценката на ЕС и включва и други категории, които не 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

нефт, нефтопродукти, въглища, ВПГ 

диаманти, морепродукти, водка и др. 

САЩ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

нефт, нефтопродукти** 

въглища и продукция от тях 

морепродукти, водка, хайвер, дървесина … 

желязо и стомана 

ЕС* 
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могат да бъдат оценени (например стоки с двойна употреба). 

**Забраната за внос на нефт по море ще влезе в сила шест месеца след решението, а за внос на 

нефтопродукти по море - осем месеца по-късно. За 2023-2024 г. е направено изключение за България. 

Европейската комисия също не определи дата за прекратяване на вноса по тръбопровода "Дружба" за 

Унгария, Словакия и Чехия. 

Източници: Министерство на търговията на САЩ, Бюро за преброяване на населението на САЩ, 

Белия дом, Данъчното управление на САЩ, Европейска комисия, Reuters, изчисления на РБК. 

Какъв дял от руския внос от САЩ и ЕС се оказа под санкции. 

ЕС и САЩ са най-големите търговски партньори на Русия сред санкциониращите страни. 

Тъй като забраните влизат в сила по различно време (например, забраната за доставка на 

въглища от Русия за ЕС започва в средата на август) и доставките могат частично да 

продължават през преходния период, пълният годишен ефект от санкциите трябва да се очаква 

към 2023 г. 

 

Доставки от САЩ и ЕС в Русия  през 2021 г., милиарди $  

(сумата в € милиарди, преизчислена по средногодишния курс за 2021 г.) 

 

  Доставки в САЩ и ЕС     Доставки в други страни 

 

29,4 

 

82,5 184,2 

 

                   Обемът на търговията, попаднал под санкции  

 

Категории стоки, които са предмет на санкции.

 

 

*Изчислението се основава на данните на Бюрото по промишленост и сигурност на САЩ за 2020 г. за целия 

износ на стоки с двойна употреба, като се приема, че всички доставки на такива стоки вече са забранени (с 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

самолети и авиационни компоненти 

стоки с двойна упортеба* 

луксозни стоки 

САЩ 

11,8 

4,1 

3,1 

1,8 

0,05 

0 5 10 15

продукти, които могат да допринесат за 
развитието на военния потенциал на Русия 

луксозни стоки*** 

самолети и други летателни апарати 

оборудване за нефтопреработка и втечняване 
на газ 

военни стоки**** 

ЕС* 
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изключение на редица изключения). 

** Сумата за изброените категории е по-малка от общата сума на доставките, които са под санкции. 

Общият размер на продуктовите ограничения се основава на оценката на ЕС и включва и други категории, 

които не могат да бъдат оценени (например стоки с двойна употреба) 

***Реалният обем на вноса в тази категория е по-малък от декларирания, тъй като официалното изявление 

на представителите на Европейската комисия (Reuters) не отчита праговете за себестойност на автомобили, 

домакински уреди и други луксозни стоки. 

****Санкциите от 2022 г. са за затваряне на вратичка, която позволява на страните от ЕС да доставят 

определени военни продукти на Русия по съществуващи договори (оръжейното ембарго е в сила от 2014 г.) 

Източници: Министерство на търговията на САЩ, Бюро за преброяване на населението на САЩ, 

Белия дом, Данъчното управление на САЩ, Евростат, Европейска комисия, Reuters, изчисления на РБК 

Как изчислявахме. 

РБК събра данни за това, колко ще загуби Русия от вноса и износа в резултат на 

санкциите на ЕС и САЩ, които пряко засягат търговията със стоки. Ако например, говорим за 

забраната на САЩ за внос на руско минерално гориво (нефт, нефтопродукти, ВПГ, въглища), то  

като ефект беше взет обемът на вноса на тези стоки от Русия в САЩ в парично изражение за 

2021 г. Като източници са използвани данни от ЕС и САЩ (или изтеглени от РБК от съответните 

статистически бази данни на тези страни, или взети директно от докладите на европейските и 

американски власти за наложените санкции). Данните бяха коригирани към щатския долар по 

средногодишен курс за 2021 г. Информацията за общите обеми на руския износ и внос е взета от 

материалите на Федералната митническа служба (ФМС) на Русия. 

Изборът на източници е обоснован на факта, че ако Европейският съюз, например, 

забрани вноса от Русия на морски дарове, водка, хайвер според определени кодове от 

международната номенклатура на стоките, то би било по-коректно да се ориентираме по 

собствените данни на ЕС за вноса на тези продукти. Данните за внос в ЕС обхващат доставките 

на стоки с руски произход (дори ако са внесени, например през територията на Беларус). Всички 

подобни стоки са забранени за превоз до Европа. Ако се изчисляваше по руските данни за 

износ, ефектът от санкциите би бил снижен, тъй като според горния пример, част от доставките 

няма да бъдат отразени в износа за страните от ЕС. 

Използвани са и преки оценки на Европейската комисия, която въз основа на резултатите 

от предишни санкционни кръгове оценяваше прекия ефект от търговските санкции: според 

нейните данни общият обем на вноса от Русия в ЕС, попадащ под забраните, достигна 17 

милиарда евро, обемът на износа за Русия е 22,8 милиарда евро. 

 

Какво не отчитат приведените изчисления по ограниченията. 

• За да се опрости задачата, изчислението не включва търговски ограничения, 

наложени от други страни, включително Великобритания, Япония, Канада. Но тези ограничения 

също са доста значителни: например Лондон съобщи, че към 9 май общата стойност на стоките в 

двустранната търговия между Русия и Обединеното кралство, които са обект на британски 

експортни или вносни санкции, надхвърля £4 милиарда ($5,05 милиарда по текущ обменен 

курс). 

• В допълнение към преките търговски ограничения на руският износ и внос, влияят 

и блокиращите санкции срещу редица физически лица (например, поради санкции срещу 

Алексей Мордашов,  „Северстал“ спря доставките за ЕС) и срещу банките, които финансират 

външната търговия, както и ограниченията върху транспорта (ЕС също така забрани на руски 

кораби да влизат в техните пристанища и на руски камиони да се движат през територията на 

блока). 

• Ефектът от санкциите върху търговията с услуги също не е отчетен. Например, 

Вашингтон забрани на своите компании да предоставят счетоводни и консултантски услуги на 
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руски граждани. Според Министерството на търговията на САЩ, през 2020 г. обемът на 

професионалните услуги (одит, консултации), изнесени в Русия, възлиза на $190 млн. 

Европейският съюз забрани на руските авиокомпании да летят до Европа, което ще намали 

потока от руски туристи към страните от ЕС. През предпандемичната 2019 г. туристите от Русия 

са похарчили 15,8 милиарда долара в страните от ЕС, според данни на Банка „России“. САЩ и ЕС 

също спряха доставките на хартиени банкноти в долари и евро за Русия (не са включени в 

статистиката за износ/внос на стоки). 

 

Забрана за внос на банкноти в Русия. 

Вносът в Русия през 2021 г., $млрд (сумите в € милиарди, преизчислена по 

средногодишния курс за 2021 г.) 

 
Изоточник: Банка Русия, Данъчно управление на САЩ 

 

Реалният ефект от търговските санкции ще се различава леко от изчисления ефект, 

поради преходни периоди и изключения. Например, европейското ембарго върху вноса на руски 

въглища влиза в сила през август 2022 г. В случай на нефтено ембарго, България ще може да 

продължи да внася руски петрол през 2023-2024 г. С други думи, пълният ефект от търговските 

санкции в някои случаи ще започне да се усеща едва от 2025 г. Отделни европейски държави 

могат по изключение да издават отделни разрешителни за доставки, които противоречат на 

режима на санкции. 

Изчислените търговски ефекти – това не са оценки на действителните бъдещи загуби на 

руския износ или внос. Нетните загуби, вероятно ще бъдат по-малки, тъй като Русия ще 

преориентира част от подсанкционираните търговски потоци към страни, които не са се 

присъединили към санкциите. Степента на успеха на такова преориентиране ще зависи, наред с 

други неща, от евентуални бъдещи решения на ЕС и САЩ (например по отношение на т. нар. 

вторични санкции, темповете на декарбонизация и др.). 

Например, ако хипотетично приемем, че целият обем на руския износ на нефт и нефтени 

продукти бъде пренасочен към азиатските страни, но ще се продава там с текущи отстъпки (30% 

спрямо световните котировки на Brent), тогава загубите от износа (при запазване на нивото на 

цените на нефта) ще се намалят приблизително до 20 милиарда долара годишно. 

 

Кои страни обявиха санкции срещу Русия 

или прекъсване на дипломатическите 

отношения. 

                                                     

- прекъснати дипломатически 

отношения  

- санкции                                  
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За периода от 21.02.2022 г., когато Русия обяви, че признава независимостта на ДНР и 

ЛНР, и от 24.02.2022 г., когато Русия започна специалната военна операция в Украйна, санкции 

обявиха ЕС, САЩ, Канада, Швейцария, Япония, Великобритания, Нова Зенландия, Тайван, 

Австралия, Южна Корея, Черногорие, Сингапур, Норвегия, Багамските острови. Украйна и 

Микронезия прекъснаха дипломатическите отношения в Русия. 

 

Водещи страни по брой наложени санкции. 

Данни на 30 май 2022 г. 

 

 
Източник: Castellum Al на базата на санкционните списъци. 

https://www.rbc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЛНИ МИНИ В ПРЕДГРАДИЯТА 

НА ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Близо до Екатеринбург има 

място с уникална красота, където за 

съжаление, много малко хора могат 

да го посетят днес, защото е 

необходимо специално разрешение.  

Това е отработена солна 

мина с находища на карналит – 

така наречената двойна сол, която 

има няколко цветови нюанса. В 

резултат на това по стените на 

мините, в които се е добивал този 

минерал, се образуват причудливи 

цветни шарки с буквално неземна 

красота. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Русия 

Иран 

Сирия 

КНДР 

Венецуела 

Мианмар 

Куба 

Русия Иран Сирия КНДР Венецуела Мианмар Куба 

След 22 февруари 7826

До 22 февруари* 2754 3616 2608 2077 651 510 208

След 22 февруари До 22 февруари* 

   ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,  

КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ 

https://www.rbc.ru/
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Какво е карналитова мина. 

Днес едно от най-големите находища 

на това вещество се намира в района на 

Перм. Там карналитът продължава активно 

да се добива. Има находища на двойна сол 

в Беларус, на територията на Украйна, в 

Италия и дори в Етиопия. Карналитът се 

използва, като основа на минерални 

торове, влиза в състава на антикорозионни 

покрития и се използва в медицината и 

приборостроенето.  

В близост до Екатеринбург има много 

солни мини, една от тях очевидно е била 

богата на карналит. Сега няма добив, но 

някога той е бил мащабен: тази мина се 

простира на повече от шест километра 

дължина. Шарките по стените му наподобяват 

линии и кръгове с различен диаметър и цвят. 

Виждайки такава красота под земята, човек 

може да повярва в съществуването на 

художници-джуджета или на извънземни. 

Всъщност причудливите рисунки са създадени 

от самата природа – най-добрият художник на 

света. 

 

Дълбочината на мината не е много голяма - 

около 200 метра. Факт е, че карналитът, подобно 

на отлаганията на всички соли, се е образувал 

след изсъхването на солени езера с различно 

насищане, тоест някога е бил на повърхността на 

земята. 

Днес, за да влезете в такива мини близо до 

Екатеринбург, трябва да получите специално 

разрешение. Факт е, че сводовете на мината са 

доста крехки, възможни са срутвания. Освен това 

в мината се образува голямо количество метан, който е експлозивен.  

Така, че остава само да се възхищаваме на снимките на подземната красавица! 

 

  
 


