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ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г. В УЧИЛИЩЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» В ЦПРБ 

 

 
 

Учениците от училище «Васил Левски» в Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва към Посолството на България в РФ отново се събраха на 21.05.2022 г. в 

концертната зала, за да отбележат тържествено завършването на учебната 2021–2022 г. 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

ИКОНОМИКАТА НА РУСИЯ ПРЕЗ 2022. НАЧАЛО.  

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

СПИСЪК НА СТОКИ ЗА ПАРАЛЕЛЕН ВНОС В РФ - ЗАПОВЕД НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРГОВИЯТА НА РУСИЯ ОТ  

19 АПРИЛ 2022 Г. №1532; 

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ, КОИТО РЯДКО СЕ 

СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ: 

ГАМСУТЛ – ПРИЗРАЧНО СЕЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА ДАГЕСТАН, РФ  
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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Училищният ръководител, г-жа Фурсенко откри тържеството, като благодари на колегите си за 

положените усилия и всеотдайността, пожела на учениците здраве, творчески успехи, весела 

лятна ваканция и попътен вятър на абитуриентите! 

С трогателни слова абитуриентите се обърнаха към учителите и родителите, като им 

благодариха за подкрепата през годините, които ще запомнят за цял живот. Ще запомнят 

училището, в което са създали много приятелства, училището, в което уверено са тръгнали по 

пътя на знанието. Благодариха на г-жа Стамболиева, която създаде училището и по този начин 

даде възможност на много деца да получат средно образувание в българско училище в Москва. 

Официални гости на тържеството бяха г-н Николай Трифонов, неакредитиран посланик на 

Република България в РФ, г-жа Катя Жекова, Първи секретар в посолството на Република 

България в Руската федерация, г-н Виктор Бойчев, Директор на Българския културен институт в 

Москва. 

С много топли думи г-н Николай Трифонов се обърна към децата, като им благодари за 

усърдието и подкрепата на преподавателския колектив, пожела им прекрасно лято и лично 

връчи удостоверенията им за завършен клас. 

Трогателно поздравително писмо към учениците, абитуриентите и учителите от г-жа 

Стамболиева прочете училищният ръководител г-жа Фурсенко. 

Във втората част на тържеството, децата под ръководството на своите учители Светлана 

Фурсенко, Наталия Няголова, Мария Жекова и Ангелина Радева, представиха литературно-

музикална програма. Със стихове, песни и хора, децата от различни възрастови групи, вокална 

група «Български звънчета» с ръководител г-жа Мария Жекова и фолклорна група «Български 

слънца» с ръководител Светла Фурсенко с много настроение, жар и прекрасни изпълнения 

потопиха гостите в дълбоката българска култура, като грабнаха сърцата на публиката! 

След неутихващите аплодисменти, от името на българската фирма в Москва «Мир 

България» на всички деца бяха връчени подаръци. Благодарим специално на г-н Здравко 

Димитров за подкрепата и любовта към децата, за чудесните български подаръци! 

Тържеството завърши с кръшни български хора. 

Благодарим за доброто настроение и усмивки, които донесоха на всички ни! 

Благодарим на всички преподаватели за всеотдайността и добрите резултати! 

Щастливо лято и до нови срещи! 
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ 

В деня на светлия празник 24 май – Деня на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност  - 

посланик Атанас Кръстин и дипломати от Българското 

посолство и Българския културен институт в Москва 

поднесоха цветя на паметника на Кирил и Методий в 

руската столица. 

Скъпи сънародници, честит светъл празник! 

 

Източник: Посолството на България в Руската 

федерация 

 

 

 

 

 

 

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

 

ДАТА НАЗВАНИЕ, КРАТКО ОПИСАНИЕ 

31.05 

02.06.2022 

Сады и Виноградники России и СНГ - 2022 

5-ти ежегоден международен инвестиционен форум и изложба 

26.05 

27.05.2022 

Wireless Russia & CIS: Технологии 5G, 6G, корпоративные сети связи и 

IoT - 2022 

Международен бизнес-форум 

26.05 

29.05.2022 

Мебель HUB - 2022 

Московско международно индустриално шоу 

25.05 

26.05.2022 

Азот Синтезгаз Россия и СНГ - 2022 

Конгрес и изложба 

24.05 

27.05.2022 

Bauma CTT RUSSIA - 2022 

Международна изложба на строителна техника и технологий 

24.05 

29.05.2022 

Артос - 2022 

Православна изложба-базар 

24.05 

24.05.2022 

Индустриальные масла и СОЖ - 2022 

6-та Международна конференция 

23.05 

27.05.2022 

Металлообработка - 2022 

22-ра Международна специализирана изложба "Оборудование, прибори и 

инструменти за металлообработващата промишленост" 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/gardensmo/gardensmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/wirelesscismo/wirelesscismo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/wirelesscismo/wirelesscismo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/furniturehubmo/furniturehubmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/syngasmo/syngasmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/buildtechicsmo/buildtechicsmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/artosmmo/artosmmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/metalworkingfluidsmo/metalworkingfluidsmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/technoformo/technoformo2022/index.ru.html
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19.05 

21.05.2022 

HeliRussia - 2022 

Международна изложба за въртолетната индустрия 

19.05 

20.05.2022 

Оргздрав - 2022 

Международен конгрес 

18.05 

18.05.2022 

Russian Gaming Week - 2022 

Международно хазартно-развлекателно изложение-форум 

12.05 

15.05.2022 

Арсенал - 2022 

30-та Московска изложба-базар 

12.05 

15.05.2022 

РусАртСтиль - 2022 

Изложба-панаир на народни майстори, художници и дизайнери 

10.05 

15.05.2022 

Уютный дом - 2022 

Ежегодна специализирана изложба-базар 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРГОВИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 

ОДОБРИ СПИСЪК НА СТОКИ ЗА ПАРАЛЕЛЕН ВНОС 

 

 

През март правителството на Руската федерация разреши паралелен внос 

поради въведените икономически санкции. 

Под паралелен внос се разбира внос на оригинални стоки в страната от лица, без 

съгласието на носителя на правото за внос на тези стоки. Продуктите идват по 

алтернативни начини, а не чрез дистрибутор. 

Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация състави 

списък на стоките, които могат да бъдат внасяни в Русия, чрез паралелен внос, като 

министерството е готово своевременно да промени списъка на марките. 

 

СПИСЪК ОДОБРЕН 

със заповед на Министерството на промишлеността и търговията на Русия 

19 април 2022 г. No1532 

http://ivo.garant.ru/#/document/404580514/paragraph/1:3 

 

 

 

 

 

 

 

           ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/helirussiamo/helirussiamo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/orgzdravmo/orgzdravmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/gamingweekmo/gamingweekmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/arsenalmo/arsenalmo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/rusartstylemo/rusartstylemo2022/index.ru.html
https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/cozyhousemo/cozyhousemo2022/index.ru.html
http://ivo.garant.ru/#/document/404580514/paragraph/1:3
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ИКОНОМИКАТА НА РУСИЯ ПРЕЗ 2022. НАЧАЛО. 

 

Събитията, които се разиграха след 24 февруари 2022 г. в Украйна, променят необратимо 

картината на света. Икономиките на всички държави без изключение са пряко засегнати от 

самата специална операция, или по-скоро от нейните последици, както и от санкциите, 

наложени от „консолидирания Запад“ срещу Руската федерация.  

Русия и Украйна са ключови играчи на световния пазар на зърно. За Русия, в условията 

на санкционната война и неудържим натиск върху икономиката, осигуряването на собствената 

си продоволствена сигурност става от първостепенно значение. Във връзка с военните действия 

е затруднен и износът на зърно от Украйна. Тази ситуация оказва натиск върху пазарите на 

храни по света, което води до рязко покачване на цените както на зърното, така и на други 

производни, свързани и алтернативни продукти. Различни държави също въвеждат пълно или 

частично ембарго върху износа, например, Малайзия и Индонезия - палмово масло, Индия - 

зърнени храни, Беларус - пшенично брашно, елда и др. В крайна сметка през пролетта на 2022 

г. международни организации и редица държави започнаха да говорят за глада по света, който 

ще възникне още през есента на тази година. 

В света се развива и енергийна криза. През последните месеци се наблюдава бързо 

покачване на цените на газа, петрола и в резултат на това на деривативните стоки на стоковите 

борси. В крайна сметка може да се каже, че ограниченията, наложени срещу Руската федерация, 

ощетяват и страните, които са инициирали тези санкции. През пролетта на 2022 г. САЩ и 

еврозоната ще видят нива на инфлация, които не са наблюдавани в тези страни от десетилетия. 

В същото време правителствата на „консолидирания Запад“ не възнамеряват да спират и 

разработват нови пакети от ограничения срещу Русия. Как ще се развие ситуацията, никой няма 

ясна представа. Несигурността е характеристика на настоящата геополитическа и икономическа 

ситуация.  

Прогнозите за темповете на ръст на цените в света постоянно се преразглеждат и само по 

посока на покачване. МВФ преразгледа прогнозата за инфлация за 2022 г. за развитите страни 

от 2,3% през октомври 2021 г. на 5,7% през април 2022 г., включително за САЩ - от 3,5% през 

октомври 2021 г. на 7,7%, за еврозоната - от 1,7 на 5,3%. За развиващите се пазари и 

развиващите се страни прогнозата се повишава от 4,9% на 8,7%. 

На фона на бързото покачване на цените Централните банки предсрочно преминават към 

нормализиране на парично-кредитната политика. В САЩ до края на 2022 г. се планира да се 

повиши ключовата ставка до 2,5%. ЕЦБ също така призовава за досрочно прекратяване на 

програмата за изкупуване на активите и повишаване на лихвените проценти. В резултат на 

ускоряването на инфлационните процеси, реалните разполагаеми доходи на населението ще 

намалеят в много страни по света, което ще доведе до намаляване на търсенето и инвестициите, 

увеличаването на лихвените проценти ще доведе до намаляване на кредитирането, което в 

крайна сметка ще доведе до забавяне на икономическия ръст, а за някои страни вече има 

заплаха от продължителни рецесии.  

Въпреки факта, че Русия устоя на първата вълна на кризата, властите и Централната 

банка не са неискренни и казват, че първите години ще бъдат трудни, тъй като икономиката ще 

претърпи мащабна трансформация. Очаква се това да стане на два етапа. Първата фаза вече е 

започнала и ще продължи около 1,5-2 години. Това включва промяна в логистиката, търсене на 

заместващи стоки за производството на готови продукти, разработване на алтернативни и нови 

технологии за заместване на изгубените, промяна в асортимента от стоки в страната и в резултат 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 
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на това потребителските предпочитания, преструктуриране на значимостта и важността на 

икономическите сектори и преконфигуриране на пазара на труда. Вторият етап ще бъде 

стабилизирането и консолидирането на икономиката в нова форма. 

Според базовата прогноза на Централната банка на Руската федерация, БВП през 2022 г. 

ще намалее с около 8-10%. Бюджетната подкрепа ще допринесе за преодоляване на кризата в 

икономиката. Суспендирането на бюджетното правило ще позволи всички допълнителни приходи 

от петрол и газ да бъдат насочени към икономиката. Освен това ще бъде предоставена 

допълнителна подкрепа от Националния фонд за благосъстояние, която ще се използва за 

стимулиране на икономиката в страната.  

Обемът на външната търговия ще намалее през следващите години, вследствие на 

ограниченията върху износа и вноса, затрудненията с плащанията и нарушаването на 

обичайните логистични схеми. Според базовия сценарий на Банката на Русия през 2022 г. 

износът на стоки и услуги в реално изражение ще намалее със 17-21%, като се предполага, че 

това ще се случи както за сметка на петролния и газовия сектор, така и за сметка на други 

отрасли. През 2023 г. намаляването на обема на доставките в чужбина ще продължи, но по-

близо до 2024 г. се очаква леко увеличение в резултат на преориентацията на търговските 

потоци. Допълнителен натиск върху спада на износа ще дойде от продължаващите ограничения, 

както и от забавянето на глобалния икономически ръст и намаляването на световната търговия. 

Според базовия сценарий на развитие на Централната банка на Руската федерация, 

спадът на вноса в реално изражение през 2022 г. ще бъде 32,5-36,5%. Тази динамика ще се 

дължи и на редица ограничения срещу Русия и прекъсване на веригите за доставки. Банката на 

Русия очаква увеличение на обема на вносните доставки още през 2023 г. Трябва да се 

отбележи, че през следващите години Русия очаква увеличение на цената на вносните стоки, 

което се дължи на прекратяването на дейността на редица чуждестранни компании в страната, 

усложняването на транспортните вериги за доставки и увеличаването на транспортните разходи. 

 

Основни параметри на прогнозата на Банката на Русия според базовия сценарий след 

заседанието на Съвета на директорите за основния лихвен процент на 29 април 2022 г. 

 

 
 

Несигурността на базовия сценарий остава повишена, Централната банка на Руската 

федерация не крие това в доклада си и поставя „по-нататъшно засилване на външната търговия 

и финансовите ограничения“ на първо място сред рисковете. 

Буквално за три месеца беше унищожено всичко, което беше строено за три десетилетия 

– всички логистични вериги, важни икономически и финансови връзки, интегриращи западните 

и европейските икономики в руската. Предизвикателството пред страната през 2022 г. е най-
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значимото от 90-те години на миналия век. Мерките, предприети от правителството на Руската 

федерация и Банката на Русия, ще подпомогнат структурната трансформация на икономиката. 

Вътрешното производство ще бъде фокусирано към задоволяване на вътрешното търсене. 

Според Централната банка на Руската федерация по-голямата част от трансформацията на 

икономиката ще се осъществи до средата на 2023 г. В резултат на това ще се формират нови 

икономически връзки и ще се появят първите основи за локализация на производството. 

 

https://id-marketing.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАМСУТЛ – ПРИЗРАЧНО СЕЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

 
В района Гунибски в Дагестан, на гребена на планината Гамсутлмеер, има красиво 

аварско село- призрак Гамсутл. Този аул е едно от най-древните селища на територията на 

Дагестан. От аварски "гамсутл" се превежда като "в подножието на крепостта на Хана", от което 

може да се предположи, че в древни времена, още преди разпространението на исляма в 

Дагестан, местният хан избрал тази планина, за да построи своя крепост. Паметта на хората не е 

запазила нито годината на създаване на селото, нито името на хана, който е довел до появата на 

Гамсутл. Но явно появата на селото тук е било неизбежно. 

Факт е, че мястото за построяването на крепостта не е избрано случайно. Аул Гамсутл се 

намира на върха, на 1500 метра надморска височина. Забележително е, че скалите буквално са 

част от къщите.  

   ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,  

КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ 

https://id-marketing.ru/
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От върха с един поглед се вижда цялата околност. А самото село е заобиколено от 

стръмни склонове, пропасти и скали. Единственият начин да стигнете до селото е по тясна 

пътека, която някога е била път. В стари времена работата по ремонта на този път е била най-

важната задача в 

ежедневието на селото, в 

която са се включвали всички 

жители. 

Историята помни как 

селото се е разширявало и 

постепенно се е увеличавало 

населението. В селото е 

имало магазини, поща, клуб - 

навремето е била джамия, 

училище, болница, родилен 

дом, дори в селото е идвал 

подвижен кинотеатър. 

Гледайки снимките е 

трудно да се повярва, но до 

скоро животът в Гамсутла е 

бил в разгара си. Пътят е бил 

отворен за движение на автомобили. Но все пак жителите постепенно напускат селото, напускат 

домовете си.  

Хората напускат домовете си по много прозаична причина – заминават за по-добър живот 

в градовете и по-големите села. Мъжете заминавали да работят или да учат и взимали 

семействата със себе си. Никой не е искал да се върне в Гамсутъл. И преди около четиридесет 

години селото почти е опустяло. Почти, защото до 2015 г. един селянин остава да живее в 

селото. Кмет на селото - както се е нарекъл  Абдулжалил Абдулжалилов. Той, както всички 

останали, отива да живее в града, но след това, по някаква причина, се връща обратно. През 

2015 г. той почива. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


