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ПРОВЕДЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ и ФОРУМИ В МОСКВА ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2022 Г. 

ДАТА НАЗВАНИЕ, КРАТКО ОПИСАНИЕ 

04.10 

07.10.2022 
Агросалон - 2022 

Международно специализирано изложение за селскостопанска техника 

10.10 

14.10.2022 
Агропродмаш - 2022 

27-ма международна изложба за оборудване, машини и ингредиенти за 

хранително-вкусовата промишленост 

11.10 

14.10.2022 
Weldex - 2022 

Международна специализирана изложба за заваръчни материали, оборудване и 

технологии 

17.10 

20.10.2022 
PIR Expo - 2022 

Международен специализиран изложбен проект за професионалисти в 

ресторантьорството и хотелиерството 

18.10 

20.10.2022 Интерполитех - 2022 

26-та международна изложба на средства за държавна сигурност 

20.10 

20.10.2022 

Smart Agro - 2022 

Федерален ИТ форум на агропромишления комплекс на Русия 

24.10 

27.10.2022 

 

Технофорум - 2022 

Международна изложба "Оборудване и технологии за обработка на строителни 

материали: метал, камък, дърво, органични, полимерни и композитни 

материали" 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

- РУСКИЯТ ПАЗАР НА КОМУТАТОРИ: КУРС КЪМ ЗАМЕСТВАНЕ НА 

ВНОСА; 

- ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА 

НА АКТИВНО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ В РУСИЯ; 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

ОБЕМЪТ НА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ В РУСИЯ; 

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ, КОИТО РЯДКО СЕ 

СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ: 

ДЪРЖАВЕН ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРЕН И ПРИРОДЕН МУЗЕЙ-РЕЗЕРВАТ 

ДЖЕЙРАХ-АСИ, ИНГУШЕТИЯ; 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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24.10 

26.10.2022 

 

Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика - 

2022 

Международен промишлен форум - демонстрация на най-новите постижения и 

разработки в областта на контрола, техническата диагностика, мониторинга на 

състоянието и оценка на ресурса. 

24.10 

27.10.2022 

 

Реклама - 2022 

29-та Международна специализирана изложба. 

24.10 

27.10.2022 

 

RUSWELD - 2022 

Международна специализирана изложба "Оборудване, технологии и материали 

за процеси на заваряване и рязане". 

24.10 

26.10.2022 

 

International Commodity Fair - 2022 

Международно изложение за качествени потребителски стоки. 

25.10 

27.10.2022 

 

Силовая Электроника - 2022 

Международно изложение за компоненти и модули за силова електроника. 

25.10 

28.10.2022 

 

Обувь. Мир кожи - 2022 

57-ма международна изложба за обувки и готови кожени изделия. 

25.10 

27.10.2022 

 

КормВет - 2022 

Международно специализирано изложение за фуражи, фуражни добавки, 

ветеринарна медицина и оборудване. 

25.10 

27.10.2022 

 

Testing & Control - 2022 

Международна изложба за изпитвателна и контролна техника. 

25.10 

27.10.2022 

 

PCVExpo - 2022 

Международно изложение за промишлени помпи, компресори и тръбопроводна 

арматура, дискове и двигатели. 

25.10 

27.10.2022 

 

Heat&Power - 2022 

Международна изложба за промишлени котли, топлообменно оборудване за 

производство на електроенергия и тръбопроводни системи за отоплителни 

мрежи. 

25.10 

27.10.2022 

 

GasSUF - 2022 

Международна изложба на газоцилиндрово, газонапълващо оборудване и 

машини на газомоторно гориво. 

25.10 

27.10.2022 

 

FastTec - 2022 

19-та международна изложба за крепежни елементи. 

25.10 

27.10.2022 

 

ExpoCoating Moscow - 2022 

Международна изложба за материали и оборудване за обработка на 

повърхности, нанасяне на покрития и галванични производства. 

26.10 

29.10.2022 

 

InterCHARM - 2022 

Международно изложение за парфюмерия и козметика. 

27.10 

30.10.2022 

 

Красивые Дома. Российский архитектурный салон - 2022 

Международно изложение за архитектура, строителство и интериор. 

27.10 

30.10.2022 

 

Дизайн. Строительство. Ремонт - 2022 

Международно изложение – Дизайн. Стоителство. Ремонт. 
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ОБЕМЪТ НА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ В РУСИЯ 

 

През 2022 г. обемът на паричните преводи в Русия е намалял с 5,8%: от 8,8 трилиона 

рубли до 8,3 трилиона рубли. 

Най-голям спад се наблюдава в сектора на трансграничните преводи. 

 
Обем на паричните преводи в Русия през 2017 – 2021 г./трилиона руб. 

 

 
 

Според „Анализ на пазара на парични преводи в Русия“, изготвен от BusinesStat, през 

2022 г. обемът им в страната ще намалее от 8,8 трилиона рубли до 8,3 трилиона рубли. Най-

голям спад се очаква в сектора на трансграничните преводи. 

Трансферите към страни извън ОНД, които включват страните от Европейския съюз, Азия, 

Африка, Северна и Южна Америка, ще намалеят с 48% през 2022 г. Спадът на преводите към 

страни извън ОНД ще настъпи, поради спирането на западните услуги и платежни системи. 

Трансграничните преводи чрез системите Visa, MasterCard и Western Union напълно напуснаха 

руския пазар, Zolotaya Korona, Unistream, Contact ограничиха преводите до редица държави, 

Paysend, PayPal, Wise блокираха потребителски акаунти от Русия. 

В същото време, паричните преводи към страните от ОНД ще нараснат от 1 трилион рубли 

до 1,2 трилиона рубли. Ръстът ще се увеличава, поради вълната руска имиграция в Армения, 

Узбекистан, Грузия и опити за заобикаляне на чуждестранните санкции. Много банки от ОНД 

вече пуснаха свои собствени платежни решения, предназначени специално за прехвърляне на 

средства от Русия. Също така, ситуацията ще бъде повлияна от рязкото покачване на цената на 

тарифните планове и разходите за комисионни за преводи към страни извън ОНД и 

прехвърлянето на част от плащанията към криптовалута. 

Обемът на вътрешните трансфери през 2022 г. ще спадне от 6 147 милиарда рубли до 6 

030 милиарда рубли поради общото отслабване на икономическата активност и падащите 

доходи. 

Според прогнозите на BusinesStat от 2023 г. пазарът ще започне да се възстановява със 

среден годишен темп от 3,5%. До 2026 г. общата сума на паричните преводи ще достигне 8,9 

трилиона рубли. Двигател на ръста ще бъде развитието на вътрешни електронни услуги 

(електронни пари, мобилни приложения на банките, превод на средства по телефонен номер). В 

това отношение руският пазар ще бъде в крак със световните тенденции в прехвърлянето на 

трафик от лични плащания през банки и банкомати към онлайн преводи с помощта на мобилни 
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устройства. Значително развитие ще получат преводите с помощта на цифрови активи - 

криптовалути, които могат да действат като аналог на преводите към страните от ЕС, Южна и 

Северна Америка в условията на санкции. 

https://marketing.rbc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РУСКИЯТ ПАЗАР НА КОМУТАТОРИ: КУРС КЪМ 

ЗАМЕСТВАНЕ НА ВНОСА 

 

Новата геополитическа реалност, от една 

страна се превърна в двигател на търсенето на 

вътрешни комутатори на фона на необходимостта от 

заместване на вноса, от друга страна тя ограничи 

експортния потенциал. 

В момента комутаторите са един от най-развиващите се сегменти на пазара на активното 

мрежово оборудване (AМO), където са представени повече от 500 компании. През последните 

години повишеното търсене на комутатори се определя от развитието на основните 

потребителски сектори, включително центрове за обработка на данни, телекомуникационна 

индустрия, ядрена индустрия, строителство, енергийни структури и други области. 

И така, в периода 2019-2021г. обемът на руския пазар на комутатори в рубли се 

характеризира с положителна динамика, като средния годишен темп на ръст е 4,74%. 

Що се отнася до настоящия момент, за първото полугодие на 2022 г.,  според анализатори 

от консултантската компания SmartConsult, въз основа на данни на Федералната митническа 

служба на Руската федерация, показателят е бил ~16,1 милиарда рубли. Освен това, според 

резултатите от експертно проучване, в края на тази година трябва да очакваме рецесия на 

фокусния пазар, на фона на геополитическата ситуация, по-специално поради намаляване на 

БВП, недостиг на електронни компоненти, напускането на пазара на редица световни 

доставчици (Cisco, Juniper, MikroTik, Avaya и др.). 

Освен това, временното ограничение за износа на определени видове 

телекомуникационно оборудване, включително комутатори до края на 2022 г. към всички чужди 

държави, с изключение на държавите-членки на Евразийския икономически съюз, както и 

Абхазия и Южна Осетия, съгласно Указ на правителството на Руската федерация от 9 март 2022 

г. 312 „За въвеждане на временна основа на разрешителна процедура за износ на определени 

видове стоки извън територията на Руската федерация“, може също в известна степен да се 

отразяват негативно на руските производители-износители. 

Трябва да се отбележи, че в основата на предлагането, както в парично, така и в 

натурално изражение през последните години, бяха чуждестранните марки комукатори, които 

представляваха повече от 80% през 2021 г. Следователно, руският пазар се характеризира с 

изключително висока зависимост от вноса. В условията на мащабните икономически санкции от 

страна на САЩ и страните от ЕС, въпросът за замяната на вносни комукатори с местни аналози 

стана изключително актуален не само за държавния сектор, но и за бизнеса. 

Според експерти от индустрията, в средносрочен план делът на закупените руски 

комукатори ще се увеличава всяка година (до 100% подмяна), включително чрез търгове, а 

местните компании ще заемат доминиращи позиции на пазара. 

Трябва обаче да се отбележи, че реализацията на този сценарий е възможна само, ако 

ключовите проблеми на индустрията бъдат успешно решени на фона на интензивна държавна 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

https://marketing.rbc.ru/
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подкрепа и дейността на частните играчи на пазара - развитието на собствена база от 

електронни компоненти (в момента той е доста слабо развит, а в някои области напълно липсва), 

повишаване на нивото на сервизната поддръжка и разширяване на функционалността на 

съществуващото оборудване, елиминиране на рисковете от техническа несъвместимост на 

руските комутатори с американските и европейските решения в ИТ системите и др. 

В същото време Русия е един от най-големите производители и доставчици на суровини за 

производството на електронни компоненти (неонови, паладиеви, флуорни, скандиеви и 

сапфирови субстрати), което позволява на страната да заеме изгодна позиция за разработване 

на условия за стратегическо сътрудничество с партньори от приятелски страни в областта на 

договорното производство или локализирането му на територията на Руската федерация. 

По този начин, според SmartConsult, в бъдеще до 2025 г. руският пазар на комутатори ще 

се развива постепенно, макар и с по-бавни темпове в сравнение с 2020-2021 г., а делът на вноса 

в общото потребление, според консервативния сценарий, ще намалее до ~ 50% . 

 

https://marketing.rbc.ru/ 

 

ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПАЗАРА НА АКТИВНО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ В 

РУСИЯ 

Излизането от пазара на активното мрежово оборудване на 

световни доставчици (Cisco, Juniper, HP, MikroTik и др.) - 

бариера за развитието на пазара или перспективи за растеж 

на руските производители? 

Руският пазар за активно мрежово оборудване (AМO) 

се формира от единадесет основни сегмента: комутатори, рутери, медийни конвертори, мрежови 

мостове, мрежови карти, мрежови шлюзове, трансивъри, SFP модули, защитни екрани, точки за 

достъп, мрежови модеми. 

Според анализатори от консултантската компания Smart Consult в края на 2021 г. общото 

потребление на AМO в Русия възлиза на 75,51 милиарда рубли. 

Трябва да се отбележи, че за представителите на индустрията е трудно да оценят обема 

на продажбите на продукти на пазара като цяло, както в парично, така и в натурално 

изражение. Това се дължи на факта, че много руски производители имат тясна специализация в 

производството на активно мрежово оборудване. 

 Важна тенденция от последните десет години е високата зависимост от вноса на AМO и 

електронната компонентна база за тяхното производство. Въпреки стратегията на 

правителството за заместване на вноса във всички области на руската икономика, включително 

в IT индустрията, прилагана от 2014 г., делът на чуждестранните продукти в общото 

потребление през 2021 година възлиза на ~ 80% в парично изражение. В същото време, според 

резултатите от 2022 г., според експерти, намаляването на показателя е неизбежно под 

въздействието на икономическите санкции. 

Специалист от ООО «Информтехника и связь», сред най-значимите тенденции посочва 

паралелния внос, като единствен начин за решаване на проблема, свързан с недостига на 

електронна компонентна база (EКБ). В същото време експертът отбелязва, че такъв сценарий за 

развитие на пазара на AМO носи значителни рискове и възможност за големи загуби: 

оборудването може да не съответства на очакваното ниво на качество, като може да не се 

оказва поддръжка на оборудването. 

Други текущи тенденции на вътрешния пазар на AМO включват: 

• насочване на местното производство изключително към вътрешния пазар; 

• преразпределение на структурата на търсенето по марки; 

• значителен превес в структурата на потреблението на АМО на комутатори; 

• висок дял на държавните покупки в структурата на потреблението на AМO в Руската 

https://marketing.rbc.ru/
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федерация; 

• преобладаване на телекомуникационните компании в структурата на потреблението на 

AМO и др. 

Повечето представители на индустрията са на мнение, че темпът на по-нататъшно 

развитие на пазара на активно мрежово оборудване ще се забави на фона на новата 

геополитическа реалност. От една страна, такива фактори като спад на БВП, недостиг на 

електронни компоненти, редица глобални доставчици, които напускат пазара, ще допринесат за 

пазарна рецесия, но от друга от страна, те ще стимулират търсенето на вътрешни AМO и по-

активно преориентиране на бизнес моделите към азиатските страни. 

При настоящите условия, позициите на водещите чуждестранни марки са силно отслабени 

от март 2022 г. поради спирането на продажбите и поддръжката на руския пазар. В резултат на 

това, въпреки трудностите с електронните компоненти (предимно процесорни системи), се 

отваря свободна ниша за местните производители на активно мрежово оборудване. 

Също така експертите от индустрията отбелязват, че в Русия вече има няколко 

производители на активно мрежово оборудване, като ООО «Предприятие Элтекс», ООО «Кю 

тех», ООО «Т8», АО «НПП «Полигон» и др., които са в състояние да покрият основните нужди на 

руския пазар, в зависимост от развитието на собствената си електронна индустрия (по-

специално производството на микрочипове). По този начин може да се предположи, че в 

средносрочен план зависимостта от вноса на пазара на AМO няма да надвишава 60%. 

https://marketing.rbc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРЕН И  

ПРИРОДЕН МУЗЕЙ-РЕЗЕРВАТ ДЖЕЙРАХ-АСИ, ИНГУШЕТИЯ 

 

Република Ингушетия е известна със 

своите уникални резервати: това е 

великолепният Ерзи и разположеният в 

неговата защитена зона Държавен 

историко-архитектурен и природен музей-

резерват Джейрах-Аси. Въпреки, че са 

само два, броят на архитектурните и 

археологически обекти - шедьоври на 

ингушката култура, които могат да се 

видят на територията им, надхвърлят и 

най-смелите очаквания на 

пътешествениците, решили да посетят 

тези места. 

Ерзи е най-младият от руските 

резервати, създаден в началото на 20-ти и 21-ви век. Той заимства името от село Ерзи, известно 

с прочутия си архитектурен комплекс от 9 бойни и 22 жилищни кули, които се издига върху 

скалите и са построени от речни камъни. Интересно е, че на много кули е запазен дори 

покривът. Това е може би най-пълната колекция от примери за архитектура на древни ингушски 

   ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,  

КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ 

https://marketing.rbc.ru/
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архитекти. 

Още през 19 век, в една от сградите му е открита уникална бронзова статуетка - 

известният Орел на Сюлейман, древен символ на Ингушетия, който някога е бил семеен герб на 

един от тейпите, национализиран през 30-те години на миналия век и тържествено прехвърлен в 

републиканския музей от Ермитажа през 2013 г. Между другото, именно като "Орел" се 

превежда от ингушски думата "Ерзи". 

Държавният природен резерват Ерзи 

- сенчести дъбови гори в подножието на 

планините и букови гори по склоновете, 

живописни алпийски ливади и величествени 

ледници, течащи по скалите водопади и 

свещени гори. Флората и фауната са 

изненадващо разнообразни; специално 

внимание се обръща на редки и застрашени 

представители на флората и фауната, които са 

повече от двеста вида. Основните 

забележителности на резервата Ерзи са 

водопадът Лежгински, Армхинската гора, 

където расте кримският бор, лечебният извор на прохода Бишт, храмът Мяги-Ерда и светилището 

Мят-Сели на Столовая гора. 

 

Състав на Джейрахо-Асинския резерват. 

Държавният музей-резерват Джейрах-Аси съчетава природни красоти и архитектурни 

паметници на средновековна Ингушетия. Неговата обширна територия (над 65 хиляди хектара) с 

дължина от север на юг 50 километра, а от запад на изток около 70 километра - съдържа 

безброй забележителности. 

Заобиколена от всички страни от непристъпни планински склонове, долината Таргим или 

Долината на трите села е едно от най-красивите места, обвеяни от древни легенди. Според една 

от тях, някога тук живеели трима братя. Съгласно завещанието на баща си, най-младият от тях, 

Таргим, наследява семейната ферма, средният Хамхи, който обичал лова, получава обширни 

гори, а най-големият, коневъдът Еги, става собственик на обширни поляни. Три аула, кръстени 

на тях, се считат за най-старите ингушски селища. Днес архитектурните комплекси Хамхи, 

Таргим, Егикал са популярни екскурзионни обекти. От 2012 г. тук се провеждат ежегодните 

международни турнири по смесени бойни изкуства „Битки в планините“. 

Таргим е едно от най-старите селища в планинската Ингушетия (първите сгради датират 

от около 12 век). Четири бойни кули и много "жилищни" образуват компактен град, сякаш 

произлязъл от стара литография. Повечето от кулите са идеално запазени. В покрайнините на 

селото има некропол от 15-17 век, където останките на владетелите на тези места лежат в 

"слънчевите крипти" (костите им все още се виждат в пролуката между камъните). 

Егикал е древен град, който някога е бил най-голямото селище в планинската Ингушетия. 

Тук са запазени няколко десетки кули от 14-16 век, четири от тях се бойни, а едната изглежда 

почти така, както е изглеждала преди пет века. Улиците са доста широки за стандартите на 

планински град - по някои дори може да се мине с кола. 

Освен долината Таргим, с нейните древни архитектурни комплекси, музеят-резерват 

Джейрах-Асин включва и други значими обекти, сред които: 

 замъкът Вовнуш; 

 древните храмове Алби-Ерда и Тхаба-Ерда; 

 множество древни села, като Фуртоуг, Олгети, Фалхан и др. 

 

Романтиката на древните села: средновековна архитектура на Ингушетия. 

Самото название ингуши - "галгай" - се превежда на руски като "жител на кулите". Геният 
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на местните архитекти, създали жилищни и отбранителни комплекси върху скалите през 

Средновековието, впечатлява и днес специалистите. Тайните на строителното майсторство са се 

предавали по наследство, а народните легенди пазят имената на най-добрите майстори. 

Сред комплексите от отбранителни 

кули е Вовнушкият ансамбъл, който се 

счита за един от най-ярките и оригинални 

руски архитектурни паметници. 

Комплексът е построен през 14 век, 

за да защитава караваните минаващи по 

Великия път на коприната от разбойници 

и да се събират данъци от тях. Три 

величествени четиристепенни кули се 

издигат на скалите от различните страни 

на дефилето: две от едната страна и една 

от другата. Казват, че някога са били 

свързани с висящ мост. За съжаление 

точната датировка на построяването на 

замъка от историците не е установена. 

 Архитектурни паметници на музея-резерват 

Джейрах-Асин са не само кулите. Древните 

християнски църкви също са интересни за 

туристите: преди приемането на исляма, 

християнството е било основна религия на 

ингушите.  

Най-известният сред тях се намира в 

Асинското дефиле на границата с Грузия, Тхаба-

Еерда от 12 век, на който може да се видят древни 

барелефи. Според грузинските вярвания, храмът е 

построен с участието на великата царица Тамара, 

но историците все още не са намерили 

доказателства за това. 

 

 

 

   

 


