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

ДАТА НАЗВАНИЕ, КРАТКО ОПИСАНИЕ 

06.09 

08.09.2022 

ДИАГНОПОЛИС - 2022 

Международна изложба за диагностично и фармацевтично оборудване, 

медицински консумативи, софтуерни компании и разработчици на изкуствен 

интелект. 

06.09 

08.09.2022 
IPSA & PSI Russia - 2022 

Международна специализирана изложба за индустрията на рекламни сувенири, 

бизнес подаръци, промоционални артикули. 

07.09 

11.09.2022 

Сокровища Севера. Мастера и художники России - 2022 

Международна изложба-панаир. Национални художествени занаяти на 

коренното население на Севера, Сибир и Далечния изток на Руската 

федерация. 

07.09 

08.09.2022 
IPLS - 2022 

9-то Международно специализирано изложение за производство по договор и 

собствена марка. 

08.09 

11.09.2022 
Охота и рыболовство на Руси - 2022 

52-ро Международно специализирано изложение за риболов, лов, транспорт и 

др. 

12.09 

15.09.2022 

Лесдревмаш - 2022 

Международна специализирана изложба "Машини, съоръжения, 

принадлежности, инструменти и прибори за горската, целулозно-хартиената, 

дървообработващата и мебелната промишленост". 

13.09 

15.09.2022 

Экватэк / Ecwatech - 2022 

Международен воден форум „Вода: екология и технологии“. 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

ПРОМЕНИ В ДОСТАВКИТЕ В РУСИЯ НА ОСНОВНИ ФУРАЖНИ 

КОМПОНЕНТИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2022 г; 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА ПАРФЮМИ В РУСИЯ ОТ НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ; 

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ, КОИТО РЯДКО СЕ 

СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ: 

ЦИТАДЕЛАТА НАРИН-КАЛА - КРЕПОСТ В ДЕРБЕНТ; 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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13.09 

15.09.2022 

ЦветыЭкспо/FlowersExpo - 2022 

Международна изложба за цветя, растения, оборудване и технологии за 

цветарство и ландшафтен дизайн. 

13.09 

15.09.2022 

Термообработка - 2022 

15-та международна специализирана изложба за оборудване и технологии за 

термична обработка на материали. 

13.09 

15.09.2022 

Отдых Leisure - 2022 

Международна туристическа изложба. 

13.09 

15.09.2022 

Криоген-Экспо. Промышленные Газы - 2022 

19-та Международна специализирана изложба за криогенни технологии и 

оборудване, промишлени газове, криобиология и криомедицина. 

13.09 

15.09.2022 

ВэйстТэк - 2022 

Международно изложение-форум за управление на отпадъците, екологични 

технологии и възобновяема енергия. 

13.09 

15.09.2022 

ChipEXPO - 2022 

Международна изложба за стартъпи в електрониката (общ щанд Сколково) и 

нови артикули от производители на електроника. 

19.09 

22.09.2022 

Interlight Russia / Intelligent building Russia - 2022 

Международен търговски панаир за осветление, системи за сигурност, сградна 

автоматизация и електротехника. 

20.09 

23.09.2022 

WorldFood Moscow - 2022 

Международно изложение за храни и напитки. 

20.09 

22.09.2022 

TRANSPACK - 2022 

Международно изложение за транспортни опаковки, оборудване и 

автоматизация на опаковъчни процеси. 

20.09 

22.09.2022 

Techtextil Russia - 2022 

Международен търговски панаир за технически текстил и нетъкан текстил. 

20.09 

22.09.2022 

Prolight + Sound NAMM Russia - 2022 

Международно изложение за сценично и студийно оборудване, инсталации, 

технологии и услуги за събития. 

20.09 

22.09.2022 

Heimtextil Russia - 2022 

Международно изложение за домашен текстил и тъкани за интериорен дизайн. 

20.09 

22.09.2022 

CeMAT Russia - 2022 

Международна изложба за складово оборудване и системи, подемно-

транспортна техника и складова автоматизация. 

21.09 

23.09.2022 

Электроника-Транспорт - 2022 

15-то международно изложение за информационни технологии и електроника 

за транспорта и транспортната инфраструктура. 

21.09 

23.09.2022 

ПаркЗоо - 2022 

Международно изложение за домашни любимци. 

26.09 

29.09.2022 

Дентал-Экспо - 2022 

52-ри Московски международен дентален форум и изложба. 

27.09 

30.09.2022 

Мир детства - 2022 

27-ма международна изложба. Стоки и услуги за деца и юноши. Нови програми 

за обучение и развитие. 

27.09 

30.09.2022 

CJF - Детская мода - 2022 

Международно изложение "Детска и младежка мода. Дрехи за бъдещи майки". 

27.09 

29.09.2022 

BUYBRAND EXPO - 2022 

Международно франчайз шоу. 

28.09 

30.09.2022 

IDMA - 2022 

Международно изложение за брашно, фуражи, царевица, грис, ориз, мелнично 

оборудване за булгур и бобови култури, тестени изделия, бисквитени 

технологии. 
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ДЕЛЪТ НА ВНОСА НА ПАРФЮМИ В РУСИЯ 

ОТ НЕДРУЖЕСТВЕНИ СТРАНИ 

 

Анализаторите на TEBIZ GROUP са изчислили делът на вноса на парфюми в Русия от 

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

федерация). 

 

Заместването на вноса на парфюми 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 парфюмите в 

условията на инфлация и спадащо търсене, като някои сегменти може да се съкратят до нула. 

Парфюмерийният пазар е изключително зависим от вноса, особено на френски, немски, 

полски, италиански и испански парфюми, техният дял достига 90%. 

По-долу е дадена таблица за 2021 г. с делът на вноса на парфюми 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 парфюмерия, която се е доставяла. 

 

Делът на вноса на парфюми в Руската федерация от недружелюбни страни 

Код ТНВЭД Наименование на кода 
Обем на 

импорта 

Дял на 

недруж

ествени

те 

страни 

3303001000 Парфюми $31219 хил. 88% 

3303009000 Тоалетна вода $517668 хил. 96% 

 

https://tebiz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ В ДОСТАВКИТЕ В РУСИЯ НА  

ОСНОВНИ ФУРАЖНИ КОМПОНЕНТИ ПРЕЗ ПЪРВАТА 

ПОЛОВИНА НА 2022 Г. 

 

Според аналитичната компания FEEDLOT структурата 

на доставките на фуражни аминокиселини и витамини в 

периода от януари до юни 2022 г. се е променила в полза на 

Китай и други азиатски страни. Въпреки това някои 

европейски страни са увеличили вноса на фуражни 

компоненти на фона на общия спад или пълно спиране на 

доставките. 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
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Доставки от Европа. 

Според резултатите от първото полугодие на 2022 г., вносът на фуражни аминокиселини и 

витамини от страните от ЕС, като цяло показва спад. За някои артикули доставките бяха спрени 

(например метионин от Белгия не се доставя от април) или обемите бяха значително намалени. 

В същото време се увеличават доставките на редица витамини: например, вносът на витамин В9 

от Франция, витамин Е50 и витамин В4 от Германия се е увеличил, от Швейцария повече са 

доставени витамин А1000 и витамин Е50. 

Ако говорим за европейските страни, то Германия, Белгия, Франция и Швейцария заемат 

водещи позиции по отношение на доставките на фуражни компоненти за Русия. Фуражни 

съставки се внасят и от Холандия, Дания, Италия, Финландия, Великобритания, но делът на тези 

страни в общото предлагане е незначителен. 

От януари до юни 2022 г. от Белгия са внесени 6,4 хиляди тона метионин, произведен 

основно от Evonik Antwerpen N.V. 

 

Доставки на биологично активни вещества от Белгия (от януари до юни 2022 г.) 

 

 

Посоченото количество е получено през първите три месеца, от април е преустановена 

доставката на белгийския метионин. 

Вносът на витамин E50 достигна 170 тона (миналата година за същия период, доставките 

са били само през май), като средната цена е около 11 евро/кг, което е с 27% по-високо на 

годишна база. Доставките на биотин са намалели с 62% на годишна база до 36 тона, докато 

средната договорна цена се е увеличила до 7,4 евро/кг. В Русия са доставени само 200 тона 

белгийски холин хлорид на средна договорна цена от 2,2 евро/кг. 

Обемът на вноса на метионин от Франция през разглеждания период е намалял с 65% до 

287 тона (през април и май доставки не е имало), а договорната му цена се е увеличила с 23% 

на годишна база. Вносът на витамин А1000 е намалял с 50% на годишна база, като са внесени 

само 23 тона. Доставката на витамин D3 остава практически непроменена в сравнение с 

миналата година; договорената цена обаче се понижи с 14% до 14,3 евро/кг. Доставките на 

френския витамин B9 са се увеличили с 57% до 12,4 тона. Увеличава се и средната цена по 

договора - 62 евро/кг, което е с 23% по-висока от показателя за същия период на миналата 

година. Доставките на витамин В12 са се увеличили с 27% на годишна база (до 7 тона), но 

вносът е спрян от май. 

При покупките от Германия има както намаление, така и увеличение по отношение на 

някои позиции. Така през януари-юни 2022 г. доставките на витамин А1000 са се увеличили 2,3 

пъти (внесени са общо 57 тона), въпреки че са спрени през март. Средната договорна цена се е 

увеличила с 26% през годината до 54 евро/кг. 

 

 

3% 2% 1% 

94% 

метионин 

холин хлорид 60 

витамин Е 

други 
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Доставки на биологично активни вещества от Германия (от януари до юни 2022 г.) 

 

 

Витамин Е 50 продължава да идва от Германия и обемите на вноса се увеличават: вече са 

внесени 505 тона, а договорната цена се е увеличила с 43%. Германският биотин е доставян 

само през януари, май и юни 2022 г. в количество от 126 тона, което е с 64% по-малко от 

миналата година. 

Като цяло от януари до юни 2022 г. обемът на вноса на биотин намалява с 53% на 

годишна база и възлиза на 88,1 тона. В структурата на общия внос, най-голям дял заема Белгия 

(40%), следвана от Германия (38%). Китай започна доставки през юни и веднага взе 14% от 

общото предлагане. 

През май е регистриран внос на витамин В1 от Германия в размер на 1,5 тона. 

 

 

Внос на биотин в Руската федерация от януари до юни 2022 г 

 
 

 

Доставката на витамин B2 през януари-юни 2022 г. намалява с 26% (до 29 тона) спрямо 

същия период на предходната година и се извършва неравномерно. Средната договорна цена за 

същия период достига 15 евро/кг. 

Значително нарастват доставките на немски витамин B4 (108 тона), което е 2,5 пъти 

повече от обемите отпреди година. Договорната цена също се повишава значително — с 82% (до 

2,3 евро/кг) спрямо януари-юни на предходната година. Вносът на витамин B5 е намалял с 46% 

в сравнение със същия период на 2021 г.: внесени са само 15 тона (няма доставки през април). 

Но цените се повишиха: средните договорни цени се увеличиха 2 пъти, до 25 евро/кг. 

14% 

8% 

4% 

3% 

4% 
67% 

холин хлорид 60 

Витамин А1000 

Биотин 

Бетаин 

Други 

Витамин Е 

14,30% 

7,40% 

40,30% 

38% 

Китай 

Нидерландия 

Белгия 

Германия 
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От Финландия в Русия се внася Бетаин, като през януари-юни 2022 г. обемът на 

доставките възлиза на 220 тона при средна договорна цена от 2,7 евро/кг. 

 

Швейцария доставя редица витамини на руския пазар. Така през януари-юни са внесени 

60 тона витамин А1000, което е с 21% повече от предходната година. В същото време цената на 

договора за него намаля до 68 евро/кг. Обемът на вноса на витамин Е50 нараства с 42% спрямо 

същия период и възлиза на 622 тона. Средната договорна цена достигна 11 евро/кг. 

Обемът на вноса на витамин B4 от Италия през януари-юни се е увеличил с 27% спрямо 

същия период на предходната година, достигайки 1,2 хил. тона, докато средната договорна цена 

се е увеличила с 47%. 

 

Вносът от Азия и Китай. 

През първата половина на 2022 г. доставките на фуражни аминокиселини и витамини от 

Китай и азиатските страни се увеличиха, замествайки липсващите обеми на вноса от Европа. 

Водещата роля тук принадлежи на Китай: днес той е основният доставчик на фуражни 

компоненти за Русия. За някои позиции Китай представлява целия обем на руския внос, 

например, фуражни аминокиселини треонин, валин и почти всички (99,1%) лизин сулфат 70%. 

Доставките се извършват и от азиатски страни, като Малайзия, Сингапур, Япония, 

Индонезия, Република Корея и Индия. Например, според данни за януари-юни 2022 г., водещият 

доставчик на витамин В3 за Русия е Индия (61,2%), докато Китай представлява само 16,4% от 

доставките. 

Обемът на вноса на метионин от Китай през първите шест месеца на 2022 г. се увеличи 5 

пъти на годишна база - до 3 хиляди тона, но трябва да се отбележи, че през март нямаше 

доставки. Средната договорна цена се повиши с 25% до 3 евро/кг. През анализирания период са 

внесени 21 хил. тона треонин при средна договорна цена от 1,8 евро/кг. 

Вносът на триптофан нараства със 73% (914 тона) спрямо януари-юни 2021 г. Доставките 

на лизин монохидрохлорид също се увеличават с 30% (до почти 30 хил. тона), докато 

договорната му цена се увеличава с 62%. Почти цялата доставка на  лизин сулфат 70% също 

идва от Китай: внесени са почти 9 хил.тона, средната договорна цена се повишава до 1,3 

евро/кг. 

Внесен е валин 2,5 хиляди тона, което е 2,2 пъти повече от същия период на 2021 г. 

Бетаинът също се внася в Русия основно от Китай, като през януари-юни доставките са се 

удвоили, както и средните договорни цени. 

Китайски витамин А1000 внесен от март 2022 г. в количество от 44 тона, което е малко 

по-малко от предишната година; средната договорена цена се е увеличила с 18%. 

Обемът на доставките на витамин D3 от Китай за Русия възлиза на 33 хиляди тона, което 

е със 70% по-малко от миналата година. Вносът на витамин Е 50% от Китай на годишна база се 

е увеличил леко - до 1,3 хиляди тона. Витамин В1 навлиза на руския пазар главно от китайски 

производители. Обемът на вноса му се увеличава с 55% и възлиза на около 70 тона, като има 

увеличение на цените средно с 20%. 

Обемът на вноса на витамин В2 намалява до 39 тона, което е с 39% по-малко от същия 

период на предходната година (няма доставки през март), договорните цени са средно 12,7 

евро/кг. 

Доставките на витамин В3 остават на нивото от предходната година (131 тона), докато 

средната договорна цена се е увеличила с 58% за същия период. Доставката на китайски холин 

хлорид се променя малко, но договорната цена се утрои. Подобна е ситуацията с витамин В5 - 

цените са скочили двойно. 
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Доставки на някои витамини от Китай (от януари до юни 2022 г.), хиляди тона 

 

 
 

Витамин В6 през януари-юни също е внесен в Русия предимно от Китай; обемът на 

доставките възлиза на 68 тона, което е с 31% повече от миналогодишните обеми. 

Доставките на витамин B9 през първите шест месеца, напротив, са намалели с 46% в 

сравнение с периода на 2021 г. до 14 тона. В същото време цените тръгнаха нагоре: 

поскъпването беше с 61% - до 39 евро/кг. Значително нарастват доставките на витамин В12 (с 

56%), внесени са 35 тона. А през юни този витамин се внася само от Китай. 

 

Внос на витамин В12 от страни доставчици 

 

 

През януари–юни 2022 г. от Малайзия в Русия е внесен само метионин. Обемът на 

доставките се е увеличил с 80% спрямо същия период на 2021 г. и възлиза на 623 тона, докато 

внос е отбелязан само през януари, март и юни. Цената на договора също се увеличава с 49%. 

Незначителни количества метионин идват от Япония: през първите шест месеца на 2022 г. 

са внесени 1 хил. тона, което е с 62% по-малко от същия период на 2021 г. От май доставките са 

спрени. Цената по договора се повишава с 45% до 2,77 евро/кг. 

Индонезия е внесла 244 тона триптофан, което е с 47% по-малко от миналогодишните 

обеми; от май доставки също не са отбелязани. Средната договорена цена е 7,4 евро/кг. Внесен 

е лизин монохидрохлорид 1,1 хил. тона на цена 3,1 евро/кг. 

От Република Корея през януари-юни 2022 г. са внесени 189 тона триптофан, което е 4 

пъти повече от предходната година. От май доставките са преустановени. 

 

 

13,10% 

12,90% 

9,40% 
64,60% 

Франция 

Германия 

Белгия 

Китай 
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Доставки на някои аминокиселини от Китай през януари–юни 2022 г., хиляди тона 

 

 
 

Северна и Южна Америка 

Доставките за руския пазар идват главно от Бразилия. Обемът на вноса на лизин 

монохидрохлорид за анализирания период намалява с 16% на годишна база и възлиза на 1,8 

хиляди тона, договорната цена достига 2,1 евро/кг. През юни не е внесен лизин от Бразилия. 

От юни за първи път са отбелязани доставки на витамин А1000 от САЩ. 

 

Динамика на ценовите оферти 

През юли 2022 г. пазарът на фуражни съставки все още е в несигурност. Участниците на 

европейския пазар съобщават, че цените от китайски доставчици не са се променили много, тъй 

като много предприятия са в процес на техническо обслужване, а цената на много фуражни 

добавки е близка до нивото на производствените разходи. 

 

Динамика на цените за метионин  

от юли 2021 г. до юли 2022 г. в Руската федерация, Китай и ЕС, евро/кг 

 

 
 

Динамика на цената на треонин 

от юли 2021 г. до юли 2022 г. в Руската федерация, Китай и ЕС, евро/кг 
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Динамика на цените на лизин от юли 2021 г. до юли 2022 г. в Русия, Китай и ЕС, евро/кг 

 
 

 

В Европа ценовите оферти се понижаваха предимно на месечна база. Треонинът (с 8,5%), 

лизин монохидрохлоридът (с 6,1%) и валинът (с 5%) са поевтинели значително. Цените на 

витамините също намаляват - средно със 7%. Изключение прави витамин К3, който поскъпва с 

4%. 

В Китай през същия период цените бяха многопосочни. Спадът в цените на бетаин и лизин 

монохидрохлорид е средно 9%. Други аминокиселини, напротив, се покачиха с 2-3%. Във 

витаминния сегмент може да се отбележи витамин А1000, който падна в цената със 17%, и 

холин хлорид  загуби 9% от цената. Ръст на цените е отбелязан при витамините К3 и В1, те са 

поскъпнали средно с 6,5% на месец. Други витамини намаляват или повишават стойността си с 

2-3%. 

Така, поскъпване в евро е регистрирано при бетаина - увеличението е 22% на месец. 

Най-много (с 14%) са паднали средните цени на лизин монохидрохлорида. В сегмента на 

витамините се повишава средната цена на D3, биотин, K3, B1, B4, B6 и B12, които се повишават 

средно с 16%. Поевтиняват витамините B3 (с 6%) и B5 (с 9%). 

Анализът на структурата на вноса на фуражни компоненти показва, че според резултатите 

от първата половина на 2022 г. руският пазар до голяма степен е преодолял труден период на 

адаптация. Имаше преориентиране към доставчици от Китай и други азиатски страни, което 

направи възможно своевременното осигуряване на местните селскостопански предприятия с 

необходимите фуражни аминокиселини и витамини. Определени очаквания на пазарните 

участници са свързани и с реализирането на обявените инвестиционни проекти, които в крайна 

сметка ще намалят зависимостта на животновъдния сектор от внос. 

https://www.tsenovik.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИТАДЕЛАТА НАРИН-КАЛА - КРЕПОСТ В ДЕРБЕНТ 

История на крепостта Нарин-Кала. 

Дербент буквално се превежда като "затворени порти". 

Историята на самия Дербент има повече от пет хиляди години. Според фактите 

цитаделата започва да се строи през шести век под ръководството на Шах Кавад. Делото, 

започнато от шаха, е продължено от неговите синове и внуци. Крепостната стена, построена от 

сина на шаха Хосров Първи Ануширван, достига дължина от 40 километра.Предназначението й е 

било да защитава територията от варварите, които по плитките води стигали до града от 

северната му част. 

   ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,  

КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ 

https://www.tsenovik.ru/
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Място и цел на изграждането на крепостта. 

През ранното Средновековие персийската държава е била редовно нападана от варвари 

номади. Ето защо, с течение на времето е взето решение да се затворят каспийските порти 

между самото море и разклоненията, принадлежащи към Джалганската верига. Това е могло да 

стане само чрез изграждането на огромна и мощна стена, която е абсолютно невъзможно да се 

пробие с оръжията от онова време. Цитаделата е построена близо до Дербент и дълго време там 

са живели само стражи, които денонощно охранявали прохода. По-късно се превръща в 

значителен търговски, административен и културен център. 

 

Стени, кули и крепостни порти. 

Дължината на стените на крепостта е 700 

метра, така че при желание може да се обиколи 

за 10 минути. Но височината на стените е 

впечатляваща. На места те достигат до 20 метра, 

като с триметровата си дебелина надеждно 

защитават вътрешността на крепостта. 

По периметъра на стените има кули, 

откъдето са наблюдавали подстъпите към 

крепостта за нейната отбрана. В големите кули са 

се разполагали до 100 души, в средните - до 50, а 

в малките - до 15. На самите кули са стояли 

оръдия и метателни съоръжения. 

По стените може да се разхождате и да се 

почувствате като древен патрулиращ войн. 

Няколко стълбища водят към вътрешната 

крепостна стена, покрай чиито бойници се 

простира пешеходна пътека. На места тя е 

толкова тясна, че е необходимо особено 

внимание, за да се премине безопасно. Парапети 

и огради по стените в Дербенет няма, както е в 

Старата крепост в турската Алания, така че 

трябва особено внимание.  
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От наблюдателната площадка в Цитаделата може 

да се видят останките от мощни крепостни стени, 

водещи от цитаделата надолу към морето. Вътре в 

тези стени са били къщите на жителите на града. 

Няколко крепостни порти в различни краища на 

стената позволявали влизане и излизане от града. 

Част от стария град Магал, може да се посети и 

днес, като се разходете из древните лабиринти на 

древния Дербент. Запазени са и фрагменти от 

крепостните стени, водещи 

към морето, както и портите 

на Кала-Капъ, Джарчи -

Капъ, Баят-Капъ, Орта-Капъ. 

Гледайки ги, човек може да 

оцени величието и силата на 

укрепения град. 

 

 

 

 

 

Какво може да се разгледа в крепостта. 

Вътре в самата крепост се е намирал 

ханският дворец. Сега от него са запазени част 

от входа, някои стълби и фрагменти от основите 

му стени. На това място сега се провеждат 

панаири на занаятите. Тук може да се купи 

сребро, ножове, бижута, сувенири. Местни 

занаятчии представят своите стоки, провеждат 

майсторски класове и разказват интересни 

истории за своето изкуство. 

 

 

 

 

От старите сгради на крепостта най-добре са 

запазени сградите на караулките, построени през 

1828 г. Построени са по време на дислоцирането на 

руския гарнизон в крепостта. Сега в помещенията 

на караулките се провеждат различни изложби на 

картини и предмети на изкуството.  

 

 

 

 

Може също така да се разгледа банята на хана. Част от сградата от 16-ти век също е 

доста добре запазена, но в нея няма експозиции: няколко стаи, свързани с проходи, древна 

зидария и сводести покриви с кръгли отвори в центъра. Въпреки това, ценителите на 

архитектурата ще оценят ясните, добре дефинирани линии на тавани и сводове. 
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Ханската баня от XVI-XVII век 

 
В банята на хана 

 
Останки от каменни водопроводи – тръгват от планински реки към крепостта 

 

Вътрешното оформление на ханската баня до голяма степен е оцеляло до наши дни в 

оригиналния си вид. Пещта, както е обичайно в ориенталските бани, е разположена под пода. 

Печката е затопляла водата и същевременно каменния под на банята. Горещ въздух, през 

керамични тръби около банята, допълнително е затоплял цялата сграда. По време на 

разположението на руските войски в крепостта, банята е използвана като склад за барут. 

Разхождайки се из територията на крепостта, 

можете да видите няколко подземия - зиндани. Ще 

видите и няколко големи ями-кладенци за 

съхранение на запаси от питейна вода в случай на 

суша или обсада. 

Един от тях представлява особен интерес. 

Кладенецът се нарича "огромна цистерна, издълбана 

в скалата". Има формата на кръст и това не е 

случайно. Всъщност цистерната не е била издълбана 

в скалата. Някога това е бил християнски храм, 

стоящ на хълм. Но с течение на времето църквата 

потънала под земята и започва да се използва като хранилище за вода. 

Счита се, че християнската църква на територията на цитаделата е построена през 4-5 

век и е най-старата известна в Русия. Като цистерна започва да се използва приблизително от 

18-19 век. 

На огромната територия на крепостта се намира Джума джамия, която също се счита за 

една от най-древните в Русия, тъй като е построена тук през VIII век. От петнадесети век до 

джамията е издигнато медресе. 

В крепостта има и мавзолей на дербентските ханове, канцеларията на хана от 18 век, 

древни фонтани и останки от каменни водопроводи. 
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 Експозицията „Древен Дербент” се намира 

в сградата на канцеларията на хана над главната 

източна порта на цитаделата Нарин-Кала на 

крепостта. Два етажа, разделени на няколко зали, 

разказват за историята на Дербент и крепостта. 

Тук могат да се видят археологически находки, 

открити на територията и в близост до цитаделата, 

както и оръжия, доспехи, древни прибори, 

инструменти и битови предмети, образци на 

занаятчийството на местни майстри от древни 

времена до наши дни. 

От 2003 г. крепостта Нарин-Кала и крепостните стени са включени в списъка на 

световното наследство на ЮНЕСКО. 

 

 
Стените на крепостта в Дербент 

 
Стълбище към входа на Цитаделата 

 
Изглед към Цитаделата и Дербент 

 
Хранилище на вода 

 

 

 


