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Доклад за дейността на Центъра за насърчаване на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и 

страните от ЦИЕ през 2019 г. и план за работа за 2020 г. 
 

 

Съгласно основните принципи за създаването и дейността на ЦНСССКЦИЕ, 

Центърът изготвя отчет за дейността си през 2019 г. и план за работа за 2020 г. 

 

Януари 2019 г. 

На 17 януари 2019 г. в градове Прилеп и Скопие, Северна Македония се 

проведоха срещи с производители на селскостопански и други продукти с цел набиране 

на мостри и експонирането им в Офиса за връзка на ЦНСССКЦИЕ и Павилион 17+1 в 

Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа в гр. 

Нинбо, КНР. Бяха проведени срещи с централното управление на „ВИТАМИНКА“ АД 

– гр. Прилеп и „ВИТАЛИЯ Никола“ – гр. Скопие, на които бе представена 

инициативата на ЦНСССКЦИЕ за популяризиране на селскостопанските продукти от 

страните от ЦИЕ на китайския пазар чрез представянето им в изградените павилиони и 

логистични центрове в Китай и България, както и чрез публикуването им в 

платформата за консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните 

от ЦИЕ – www.16plus1cloud.org.  

 

Февруари 2019 г. 

 На 21 февруари 2019 г. в Аграрния университет в Пловдив официално беше 

открит Демонстрационен център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и 

други продукти. Проектът създава условия млади хора от Китай и страните от ЦИЕ да 

развиват електронна търговия чрез изградената през 2018 г. от Центъра електронна 

платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други 

производители от Китай и страните от ЦИЕ, която ще се използва като дигитален склад 

на продукти.  
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Това е първият подобен „Демонстрационния център 17+1 за електронна 

търговия със селскостопански и други продукти“ за подпомагане на млади 

предприемачи, чиято програма има за цел да включи студенти от Китай и страните от 

Централна и Източна Европа, за да си сътрудничат в сключването на реални бизнес 

сделки помежду си. Целта е да се увеличат възможностите за насърчаване на 

двустранното – между Китай и Централна и Източна Европа от една страна, и 

многостранното сътрудничество – между самите страни от Централна и Източна 

Европа. 

   

 

Март 2019 г. 

 В периода 12-24 март 2019 г. делегация, водена от Васил Гелев посети градове 

Ханджоу и Шанхай, КНР. 

През декември 2018 г. директорът на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев проведе срещи с 

ръководството на Джъдзянския университет в гр. Ханджоу, на които бе договорено 

през март 2019 г. ректорът на Аграрния университет в България да бъде поканен за 

посещение в китайския университет, за да се обсъди подписване на протокол за 

междууниверситетски обмен и обсъждане на сътрудничество в шафрановата индустрия 

и бубарството. В резултат от миналогодишното посещение делегация, съставена от 

Васил Гелев, проф. Христина Янчева, ректор на АУ, доц. д-р Христина Янчева, зам.-

ректор на АУ, проф. Димитър Греков, Хасан Тахиров, председател на Българската 
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национална асоциация на производителите на шафран и биологични шафранови 

луковици и Ревазийе Тахирова, зам.-председател, посетиха Джъдзянския университет. 

Делегацията участва и в Академичен форум (Academic Communication Forum), 

организиран от Джъдзянския университет съвместно с ЦНСССКЦИЕ. Домакини от 

китайска страна бяха Центърът за развитие на селскостопанската техника (Extension 

Center of Agricultural Technology), Службата за глобална ангажираност (Office of Global 

Engagement) и училището по биосистематично инженерство и хранителни науки 

(School of Biosystematics Engineering and Food Science) – структури на университета. 

Българските представители изнесоха презентации за „Българското земеделие и 

ролята на Аграрния университет в Пловдив за перспективното развитие на 

селскостопанската наука“, „Китайско-българското сътрудничество в селскостопанската 

наука – настояще и бъдеще“, „Национален план за възраждане на бубарството и 

развитието му в България“, представена от проф. Греков. Китайският му колега проф. 

Чън Юйин разказа за въвеждането на бубарството в науката и промишлеността на 

Китай във втората част на форума. Професорите Греков и Чън обсъдиха перспективите 

за съвместна изследователска работа и на следващия ден беше подписан съвместен 

проект за международно сътрудничество в областта на бубарството. 

Поставяйки основите на двустранно сътрудничество в производството на 

шафран (първата стъпка направиха Васил Гелев и Джу Ханлянг, основател и 

председател на китайската компания „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и 

технологии Ко“., ООД през октомври 2018 г. с подписването на „Споразумение за 

сътрудничество в областта на шафрановата индустрия“ между ЦНСССКЦИЕ и 

компанията „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко“., ООД), бяха 

обсъдени възможностите България да бъде от основните износители на шафранови 

луковици за Китай. 

            По покана на местното правителство на район Сяошан, гр. Ханджоу българските 

експерти проведоха разговор с Фан Дзюн, зам.-кмет на район Сяошан. Дзюн представи 

икономическите, културните и образователните предимства на района. На подготвена 

от домакините церемония по време на срещата, беше подписано тристранно 

споразумение между ЦНСССКЦИЕ, Българската национална асоциация на 

производителите на шафран и биологични шафранови продукти и „Джъдзян Янтйен за 

земеделие, наука и технологии Ко.“ ООД. 

Васил Гелев участва и в Български инвестиционен форум 2019 – Шанхай 

(Bulgaria Investment Forum 2019). Той представи проекта „Демонстрационна зона на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“ и първия 
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Демонстрационен център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и други 

продукти, иницииран от ЦНСССКЦИЕ. Пред инвеститорите, присъстващи на 

шанхайския форум Гелев посочи и възможностите за инвестиции в областта на 

селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в България. 

На 27 март 2019 г. ЦНСССКЦИЕ, съвместно със Съветът по инвестиции към 

БТПП, проведе семинар „Нови регулации и възможности за участие на български 

фирми от земеделския сектор в икономиката на Китай”. Директорът на ЦНСССКЦИЕ 

представи инициативата за изграждането на „17+1 Логистичен център и Павилион за 

електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – България, подкрепена от 

правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа 

(ЦИЕ). Основната цел е да се задълбочи сътрудничеството между Китай и държавите от 

ЦИЕ и подпомагането на производителите от тези страни да реализират своите 

продукти на необятния китайски пазар. Беше представена дейността на Логистичния 

център в Индустриална зона “Марица” край Пловдив. Той предоставя пълен набор от 

услуги, необходими за извършването на международна търговия.  

 

Април 2019 г. 

В периода 11-13 април 2019 г. в Дубровник, Хърватия, Васил Гелев участва в 

официална българска делегация, водена от министър-председателя на Република 

България Бойко Борисов, за провеждане на Осмата среща на правителствените 

ръководители на страните от ЦИЕ и Китай. 
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По време на срещата Гърция официално стана седемнайсетия член на 

инициативата за сътрудничество между страните от ЦИЕ и Китай, известна като 

формата 16+1. От българска страна бяха посочени резултатите от сътрудничеството 

между България и Китай – споразумението на стойност 1,5 млрд. евро между банките за 

развитие, участието на китайски компании в търгове за инфраструктурни и 

транспортни проекти и предстоящото откриване на изнесени визови центрове в 15 

китайски града.  

Междувременно министърът на земеделието, храните и горите Румен 

Порожанов и министърът на Генералната митническа администрация на Китай Ни 

Юефън подписаха протокол за санитарните изисквания за износ на български шрот от 

слънчогледово семе. България трябва да предостави списъци с предприятия за 

преработка, отговарящи на договорените изисквания. След проверка и одобрение 

Китай следва да ги регистрира за внос. 

На 18 април 2019 г. в Стара Загора беше проведен форум организиран от 

ЦНСССКЦИЕ, Търговско-промишлена палата в Стара Загора, общината, Регионалният 

академичен център в Стара Загора и Агровестник. Участваха представители на фирми, 

браншови организации и научни звена, работещи в областта на селското стопанство, 

хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, преподаватели и студенти 

от Тракийския университет, ученици от СУ „Максим Горки“, изучаващи китайски език. 

Гости на форума бяха Иванка Сотирова, зам.-кмет на община Стара Загора, областният 

управител Гергана Микова и заместничката й Петя Чакърова. 
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Васил Гелев представи изградените от Центъра Логистичен хъб и Павилион за 

електронна търговия със селскостопански и други продукти, Демонстрационна зона на 

сътрудничество и Демонстрационен център за електронна търговия със 

селскостопански и други продукти, и начина им на работа. 

 

Май 2019 г. 

В периода 8-21 май 2019 г. се проведе посещение в градове Ханджоу, Шанхай и 

Нинбо, КНР във връзка с участие в 4
-ата

 Среща на министрите на земеделието на Китай 

и страните от ЦИЕ; 8
-ама 

Среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ; 3
-ото

 

Международно изложение за чай и напитки (The 3rd China International Tea Expo 

/CITE/) и 14
-ти

 Форум за агро-търговия и икономическо сътрудничество между Китай и 

Централна и Източна Европа (14
th

 China – CEEC Agro – Trade and Economic Cooperation 

Forum) в гр. Ханджоу, КНР. 

ЦНСССКЦИЕ разполагаше със собствен щанд, безплатно предоставен от 

организаторите на събитието, на който бяха представени мостри на чай и напитки на 

български производители. Изложението предлагаше щанд от 200 квадратни метра за 

17-те държави от ЦИЕ, като Министерството на земеделието и селските райони на 

Китай (MARA) осигури необходимата подкрепа за заявилите участие. Третото 

международно изложение за чай и напитки се проведе в периода 15-19 май 2019 г. в 

Международния изложбен център.  

    

ЦНСССКЦИЕ представи над 10 български фирми, произвеждащи чай и 

напитки. Разходите по организацията, транспортирането и експонирането на мострите 

в изложението бяха за сметка на ЦНСССКЦИЕ. След приключване на изложението, 

мострите участваха и в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и 

страните от Централна и Източна Европа (China – Central Eastern European Countries 

Investment and Trade Fair) в гр. Нинбо, Китай в периода 8-12 юни 2019 г. След 
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приключване на изложението в гр. Нинбо, според изискванията на сертификат „АТА 

карнет“, с който мострите бяха внесени в Китай, те ще бъдат върнати в България.  

С лайтмотива за здравословната и ароматна напитка в богатата китайска 

култура, чаеното изложение цели да стимулира търговията с чай и кафе, да създаде 

възможности за сътрудничество и да засили международния технологичен и културен 

обмен между индустриите за чай и кафе. 

Панаирът събра производители, експерти и любители на напитките, създавайки 

празник за сетивата за всеки посетител. В него да участваха около 500 компании, 

производители на чай, кафе и разтворими напитки и беше посетено от между 5 000 и 20 

000 души. 

Обемът на търговията с чай на предишното изложение за чай се е увеличил от 

67,8 млн. юана през 2017-а на 103 млн. юана ($ 16,2 милиона) през 2018 г. Повече от 4 

000 сделки са били сключени и близо 100 тона чай продадени по време на 5-дневното 

събитие през 2018 година. Според организаторите, повече от 1 500 китайски и 

чуждестранни чаени предприятия са участвали в изложението и са присъствалите над 

150 000. 

На 16 май 2019 г. се проведе 8
-ама 

Среща на Консултативния съвет на 

ЦНСССКЦИЕ в хотел Диаоютай Ханджоу (Diaoyutai Hotel Hangzhou). Поради липса на 

кворум, гласуване по отделните точки нямаше. Присъстващите обсъдиха настоящите 

предизвикателства и проблеми пред които са изправени и посоката на развитие, която 

трябва да се следва за едно по-ползотворно сътрудничество между Китай и страните от 

ЦИЕ. От китайска страна на срещата присъстваха Уан Хонгкян, заместник генерален 

директор на Отдела за международно сътрудничество; Лифен У; Ли Кайхан, първи 

секретар в Посолството на КНР в Република България. Страните от ЦИЕ, взели 

участие бяха България, Хърватия, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Северна 

Македония, Полша и Словения. Отсъстваха Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, 

Латвия, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словакия. Програмата включваше: 

 Представяне на пристанище Йентиен за постигнатите резултати от проекта 

„17+1 Национален павилион“ 

 Представяне на дейностите и проектите на ЦНСССКЦИЕ през 2018 г.: 

- 17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със 

селскостопански и други продукти – Пловдив, България 

- Офис за връзка и 17 +1 Павилион на ЦНСССКЦИЕ в гр. Нинбо, КНР 

- „17+1 Демонстрационен център за електронна търговия със селскостопански 

и други продукти” в Аграрния университет в Пловдив, част от проекта „17+1 



8 
 

Демонстрационна зона за селскостопанско сътрудничество между Китай и 

страните от ЦИЕ” 

- Проект „Млади предприемачи“ 

Всички представители на присъстващите страни изразиха подкрепата си за 

предложението Министерство на земеделието и селските райони на Китайската 

народна република да бъде домакин на 5
-ата

 Среща на министрите на земеделието 

между Китай и ЦИЕ, 15
-тия 

Форум за агро-търговия и икономическо сътрудничество 

между Китай и ЦИЕЕ и 10
-ата

 среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ през 

2020 г. Министерство на земеделието и селските райони на Китайската народна 

република също така планира да проведе редица подкрепящи дейности на базата на 

дискусии със съответни държави и изиска тяхната подкрепа за провеждането на тези 

дейности. 

Бившият министър на земеделието, храните и горите на Република България бе 

възпрепятстван да присъства на събитията в гр. Ханджоу. Наложи се Васил Гелев да 

ръководи българската делегация и да представлява България по време на 4
-ата

 Среща на 

министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ на 17 май 2019 г. Темата на 

събитието бе „Дигитално земеделие – двигател на съживяването на селските райони“. 

    

4
-ата

 среща на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ и 14
-ят

 

форум за агро-търговия и икономическо сътрудничество бяха открити от министъра на 

земеделието и въпросите на селските райони на Китай г-н Хан Чанфу и заместник-

министъра Чу Доню.  
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Министър Хан заяви, че двустранните инвестиции в селското стопанство във 

формат 17+1 се разширяват бързо и сътрудничеството се развива много добре. През 

последната година са подписани 10 ветеринарни и фитосанитарни протокола за износ 

на селскостопанска продукция за Китай, което улеснява навлизането на по-

висококачествени продукти от страните от ЦИЕ на китайския пазар. 

Той информира, че първата „Демонстрационна зона за сътрудничество в 

областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“ бе създадена в 

България, а първият „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със 

селскостопански и други продукти“ бе открит в гр. Шънджън, Китай. КНР съвместно 

ще изгради демонстрационни зони за сътрудничество в земеделието в България, 

Сърбия (за плодове и зеленчуци), Румъния и Унгария (технологични зони) и ще 

насърчи  китайските предприятия да инвестират в земеделието и селските райони на 

страните от ЦИЕ. Освен това, Китай и страните от ЦИЕ ще отворят своите пазари по-

широко един към друг и ще насърчават споделянето на технологични постижения за 

повишаване на цялостната селскостопанска производителност, заяви още министър 

Хан. 

По време на изказванията на държавите-участнички на тема „Дигитално 

земеделие – двигател на съживяването на селските райони“ във втората част на 

конференцията, ръководителят на българската делегация Васил Гелев изтъкна, че 

цифровизацията на селското стопанство има потенциала значително да подобри живота 

в селските райони и с това да увеличи тяхната атрактивност сред по-широка част от 

населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и използва тези и други 

високи технологии. В национален план България разработи проект на Национална 

стратегия, която формира политиката за цифровизиране на земеделието и агро-

хранителния сектор. Стратегията предвижда конкретни мерки, които да доведат до 

правилното насочване на технологиите в полза на агробизнеса и развитието на селските 

райони. Основната цел на цифровизирането на българското селско стопанство е да го 
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превърне във висока технологична, устойчива, високо продуктивна и атрактивна сфера 

от световната икономика, която не само подобрява условията на живот на земеделските 

стопани, но и на селските райони като цяло. Министерството на земеделието, храните и 

горите ще бъде органът, който да координира и създаде средата и кадрите за 

осъществяване на тази визия. То ще създаде платформата от високи цифрови 

технологии, която да улеснява работата на фермите, да събира и обработва всички 

данни, необходими за осъществяването на повсеместно прецизно земеделие и 

животновъдство, и да има инструменти да следи и осигурява доверието в качеството и 

безопасността на българската хранителна продукция. Цифровата платформа на 

българското селско стопанство трябва да служи като плодородна почва за развитието и 

усъвършенстването на земеделските стопани и на услугите на администрацията към 

тях, позволявайки на всеки, дори нов фермер да може да извлече максимална полза от 

цифровизацията.  

       В края на Конференцията бе приета Декларация от срещата на министрите на 

земеделието на Китай и страните от ЦИЕ. В Декларацията се посочва, че страните ще 

си сътрудничат в областта на цифровото земеделие, за да се стимулира съживяването 

на селските райони. Ще бъдат разширени обменът и комуникацията относно 

регулирането и стимулирането на цифровото земеделие, развитието на цифровите 

ресурси и инфраструктурата, както и обучението в областта на цифровите умения за 

земеделските производители и ще се насърчи споделянето на информация и опит по 

иновационни проекти и подходи в областта на цифровото селско стопанство, които 

помагат на земеделските производители да подобрят ефективността на ресурсите и 

производителността на земеделските стопанства, да намаляват натиска върху ресурсите 

на околната среда като почвите, водата и биологичното разнообразие и допринасят за 

развитието на биоикономиката. В документа се посочва още, че държавите от формата 

17+1 ще използват Логистичния център за електронна търговия в Китай и страните от 

ЦИЕ, като същевременно ще се улесняват търговските промоции чрез международни 

селскостопански изложби, за да се развиват трансгранични електронни търговски 

изложения.  

 

Проектът „Насърчаване на млади предприемачи от Китай и страните от 

Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“, разработван от студенти в Аграрния университет 

в Пловдив под ръководството на Центъра насърчаване на сътрудничеството в областта 

на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа 

(ЦНСССКЦИЕ),  беше представен на 28 май в Тракийския университет по покана на 
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Търговско-промишлената палата в Стара Загора.  Последва дискусия, в която с 

присъстващите представители на бизнеса обсъдиха с Васил Гелев начините за развитие 

на научно-техническите и търговските отношения с Китай, в които да се включат и 

студенти от Тракийски университет.  

 

Юни 2019 г. 

В периода 8-12 юни 2019 г. ЦНСССКЦИЕ взе участие в Международната 

изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа (China 

– Central Eastern European Countries Investment and Trade Fair), със съпътстващи 

подсъбития Първо Китай-Централна и Източна Европа изложение и Първи 

международен панаир за потребителски стоки (The First China-CEEC Expo & 

International Consumer Goods Fair) в гр. Нинбо, КНР. 

    

Съпътстващи събития на Международната изложба на стоки и услуги от Китай и 

страните от Централна и Източна Европа бяха:  

 5
-ото

 Изложение на продукти от Китай и  страните от ЦИЕ 

 6
-ят

 Панаир за продукти от ЦИЕ 

Панаирът за продукти от ЦИЕ се отличава с качеството на продукцията от ЦИЕ, 

и се превърна в първото търговско изложение във формата „17+1” след успешната му 

организация в Нинбо в продължение на пет последователни години от 2014 г. Близо 

400 изложители от 17-те страни от Централна и Източна Европа са привлечени да 

участват всяка година. Хиляди купувачи от повече от 10 провинции и градове като 

Пекин, Шанхай, Шандон и Хунан присъстват на панаира и провеждат различни B2B 

срещи. Панаирът се стреми да предостави отлична дигитална и търговска платформа за 

продукти от Централна и Източна Европа, за да навлязат на китайския пазар, и играе 

активна роля в насърчаването на задълбоченото развитие на многостранните 

отношения. 

 17
-ти

 Китайски международен панаир за потребителски стоки 
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Общата изложбена площ е 120 000 кв. м., разпределена за експониране на 

производство от ЦИЕ, канцеларски материали, раздел за подаръци и украшения, раздел 

за внос. 

На ЦНСССКЦИЕ беше предложен 100 кв.м., безплатен и напълно обзаведен 

щанд, на който производители от държавите във формата 17+1 получават възможността 

да експонират стоката си в Палата № 7 на Международния изложбен комплекс – Нинбо 

(International Expo Center Ningbo).  

След промени и размествания от страна на организаторите, за които 

ЦНСССКЦИЕ не беше уведомен своевременно, Палата № 7 беше отделена за 

експозиционна площ на провинция Джъдзян, КНР. Това наложи преместването на 

всички останали изложители от Палата № 7 в Палата № 5 – със  значително по-малки 

размери. В Палата №5, която е за фирми, предоставящи услуги, 50 кв.м. са 

предоставени на Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и 

Източна Европа.  

Без знанието на ЦНСССКЦИЕ организаторите на изложението решават 

компромисно, съвместно с Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – 

Централна и Източна Европа, ЦНСССКЦИЕ и Младежкия център да участват заедно на 

предоставените 50 кв.м. При първоначално направения за Младежкия център дизайн на 

щанда (без етажерки, шкафове и помещение за съхранение), бе невъзможно излагането 

на каквито и да е мостри от страна на ЦНСССКЦИЕ. Това наложи координацията и 

направата на изцяло нов дизайн с посочена от организаторите на изложението фирма. 

Направена беше и цялостна реорганизация на разпределението на мострите в Палати 

№8 и №5 в Международния изложбен център в гр. Нинбо. 

Във връзка с подписано споразумение между ЦНСССКЦИЕ и изпълнителната 

агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) в началото на 

месец април 2019 г., относно съвместно участие в Първото Китай-Централна и Източна 

Европа изложение и Международния панаир за потребителски стоки, ЦНСССКЦИЕ 

участва с безплатно предоставен щанд, самостоятелен и стандартно оборудван, в 

Палата №8 на Международния изложбен комплекс - Нинбо (International Expo Center 

Ningbo). Стандартният изложбен щанд е с размери от 6 до 9 кв.м и включва следното 

оборудване: подово покритие, табела с името на фирмата, една маса за преговори, 3 

стола, кошче за отпадъци, 3 осветителни тела. 
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С цел насърчаване на търговските отношения в земеделския сектор между Китай 

и страните от Централна и Източна Европа, както и подпомагане на българските делови 

среди, ЦНСССКЦИЕ заплати на избрана от ЦНСССКЦИЕ транспортна фирма 

разходите по транспорта на мостри до 50 кг., на всяко одобрено от ИАНМСП 

българско предприятие, участник в изложението, желаещо да ползва консолидираното 

изпращане на мостри за участие в Първото Китай-Централна и Източна Европа 

изложение и Международния панаир за потребителски стоки. 

Мострите на фирмите бяха доставени на посочен от транспортната фирма адрес, 

в срок до 7 май 2019 г., след което, на 7 юни 2019 г. бяха превозени и доставени до 

щанда на ЦНСССКЦИЕ в Палата №5, както и до Българския павилион на 

Международния изложбен комплекс – Нинбо (International Expo Center Ningbo), 

намиращ се в Палата №8. В Палата №5 на 7 юни 2019 г. бяха транспортирани и 

мострите на 9-те български компании, участвали с продукцията си в Третото 

международно изложение за чай и напитки, провело се в периода 15-19 май 2019 г. в 

Ханджоу, провинция Джъдзян, КНР.  

50-те различни артикула, мостри на чай и безалкохолни напитки с общо тегло 

306 кг., бяха внесени в Китай за изложението, с КАРНЕТ А.Т.А. – изискване на 

китайските митници, тъй като в по-голямата си част, продуктите за първи път влязоха в 

КНР. Според изискванията на сертификата, с който мострите бяха внесени в Китай, те 

бяха върнати в България, след проверка и лабораторни изследвания от шанхайските 

митници. За първи път в родината на зеления и черния чай стъпиха мурсалският чай, 

българското глухарче, шипка, липа, лайка, смрадлика, мечо грозде, турта, мащерка, 

подбел, котешка стъпка, както и добре познатите лавандула, неоспоримата със славата 

си роза, козметични продукти с розово масло и шафран, натурални масла, 

слънчогледово олио и белен слънчоглед, солети с лимец, вино и разнообразни 

безалкохолни напитки. 
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След провеждане на изложението, част от мострите бяха транспортирани от 

щанда на ЦНСССКЦИЕ в Палата №5 до до Павилион 17+1, изграден към офиса за 

връзки на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от ЦИЕ в Младежкия иновационен център Китай 

(Нинбо) – Централна и Източна Европа. След транспортирането на продуктите, те бяха 

изложени в експозиционната зала Павилион 17+1, аранжирани и декорирани от 

служителите на Центъра, предоставяйки пълна информация на хартиен и електронен 

носител за всеки отделен продукт, предварително събрана от фирмите производителки. 

В Павилиона място намериха и напитки от Словакия, чиито представители пожелаха 

продуктите им да бъдат експонирани в изградената от ЦНСССКЦИЕ инфраструктура. 

 

Юли 2019 г. 

 През юли 2019 г. беше подписана Съвместна декларация между ЦНСССКЦИЕ и 

Тиендзин фарм култивейшън Хонггуанг ЕООД относно популяризиране и развитие на 

„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между 

Китай и страните от Централна и Източна Европа“ – Пловдив, България и 

„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между 

Китай и страните от Централна и Източна Европа“ – Тиедзин, КНР като проект по 

инициативата 17+1 за задълбочаване на сътрудничеството в областта на 

селскостопанство между Китай и страните от ЦИЕ. 

 

Септември 2019 г. 

 В периода 22 септември – 6 октомври 2019 г. се състоя посещение в Шанхай, 

Ханджоу и Нинбо за обсъждането и подготовката на ЦНСССКЦИЕ за участие в на 2
-то

 

Китайско международно изложение за внос 2019 (2
nd

 China International Import Expo). 

 По време на срещите с представителите на Китайското международно бюро за 

внос и Шанхайския национален изложбен и конгресен център (National Exhibition and 

Convention Center (Shanghai) Co., Ltd.) беше договорено ЦСССКЦИЕ и Свободната 

търговска зона на гр. Нинбо да участват съвместно с общ щанд на 2
-то

 Китайско 

международно изложение за внос 2019 (2
nd

 China International Import Expo) през месец 

ноември 2019 г. в гр. Шанхай. 

 В гр. Нинбо бяха проведени срещи за участието на ЦНСССКЦИЕ в 

предстоящото през юни 2020 г. изложение „2
-ро

 Изложение Китай – Централна и 

Източна Европа“ и 2
-рия 

Международен панаир за потребителски стоки 2020 (
2nd 

China-

CEEC Expo & International Consumer Goods Fair). 
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Октомври 2019 г. 

 В периода 14-15 октомври 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведоха срещи с 

ръководството на „Чайна Комюникейшън Кънстракшън Къмпани“ (“China 

Communications Construction Company“ Ltd., CCCC) с цел създаване на връзки и 

обсъждане на бъдещо партньорство в областта на селското стопанство. 

 Във връзка с развитието на проектите на ЦНСССКЦИЕ „17+1 Логистичен хъб и 

Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“, 

електронната платформа за консолидиране на селскостопански и други продукти от 

Китай и страните от ЦИЕ www.16plus1cloud.org и „Демонстрационна зона на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от 

Централна и Източна Европа“, бяха обсъдени възможностите за публично-частно 

партньорство на територията на Република България; различните форми на такъв тип 

партньорство, както и възможностите за инвестиции от страна на „Чайна 

Комюникейшън Кънстракшън Къмпани“ в три основни сфери – инвестиция в селското 

стопанство, в инфраструктура и логистика и електронна търговия. 

 

Ноември 2019 г.  

ЦНСССКЦИЕ и фирма „Great Tao Group Co., Ltd“ си сътрудничат от 2018 г., 

като ЦНСССКЦИЕ откри Офис за връзки и Павилион 17+1 в Младежки иновационен 

център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа в гр. Нинбо, КНР, който се 

управлява от фирма „Great Tao Group Co., Ltd“ и дъщерната й фирма. Функцията на 

Офиса за връзки е да предоставя информация и да указва съдействие на производители 

от Централна и Източна Европа, които искат да навлязат на китайския пазар. 

По данни, предоставени от фирма „Great Tao Group Co., Ltd“, през 2019 г. 304 

делегации са посетили Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и 

Източна Европа. От тях 60 делегации (около 300 човека) са били главно от Европа, 

Азия Северна Америка и Африка, а 244 делегации (около 1200 души) – от различни 

градове в Китай. Статистиката показва, че 157 делегации са били от частния сектор, 34 

от държавни предприятия, 58 са били бизнес и 55 правителствени делегации. 

В началото на ноември се проведоха срещи с представители на фирма „Great Tao 

Group Co., Ltd“ и дъщерната им компания „ZhеJiang Great Tao E-Commerce Co. Ltd.“ 

относно стартиралия проект на ЦНСССКЦИЕ – „Млади предприемачи – Студентите 

променят света” /Young Entrepreneurs – Student 2 Student: Where Students Change the 

World./. Той цели да даде възможност и предостави необходимите знания и умения на 

студенти от България и страните от ЦИЕ да търгуват със студенти от Китай. Предвижда 

http://www.16plus1cloud.org/
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се проекта да бъде развиван съвместно с Аграрния университет в Пловдив от българска 

страна и фирма „Great Tao Group Co., Ltd“ (с дъщерната им компания „ZhеJiang Great 

Tao E-Commerce Co. Ltd.“ - eGTCP ) – от китайската страна. 

Предвид постигнатите резултати на Центъра в развитието на проекта на 

територията на България, eGTCP предложи да работим съвместно за прилагането му и 

на територията на Китай. Предвид опита на eGTCP в развитието на подобни проекти 

беше изготвен подробен план за установяване на взаимовръзка между студенти от 

България и Китай във връзка с развитието на проекта „17+1 Млади предприемачи”. 

Според eGTCP биха могли да бъдат организирани и провеждани курсове с 

продължителност от 7 дни, които да бъдат достъпни онлайн и да предават знания на 

студентите в областта на рекламата и маркетинга в Китай, иновациите, управлението на 

човешките ресурси, финансите, предприемачеството, продажбите по интернет в реално 

време и др. 

Отправеното към ЦНСССКЦИЕ предложение от страна на eGTCP е да се 

подпише договор между страните, който да предостави ексклузивитет на eGTCP при 

развитието на проект за насърчаване на електронната търговия между Китай и страните 

от ЦИЕ със селскостопански и други продукти. От друга страна eGTCP предлага да 

бъдат подписани и отделни договори с български компании, които имат интерес да 

реализират продукцията посредством електронна търговия в Китай. От своя страна 

eGTCP ще открие национални онлайн магазини в четирите най-успешни платформи за 

електронна търговия в Китай и ще бъде основен търговски посредник на продуктите. 

Моделът на управление на електронните магазини следва да бъде двустепенен, като от 

една страна фирмите могат да използват услугите на eGTCP за поддържането на 

електронните магазини, или от друга страна сами да развиват търговската дейност. 

Независимо от модела на управление обаче се предвижда eGTCP да получава 

комисионна за всяка направена търговска сделка. eGTCP предлага и маркетингов 

анализ на подписалите с тях компании, разчет за евентуалните очаквани годишни 

обороти, канали за дистрибуция, брандиране и ребрандиране, заскладяване на 

продукция, внос и др. ЦНСССКЦИЕ не може да упълномощи частна компания да бъде 

ексклузивен партньор за реализиране на проект на Центъра в рамките на Инициативата 

17+1, тъй като същото е в разрез с възприетите от нас добри практики. 

На eGTCP беше представен подробен списък с въпроси и конкретни 

предложения, които следва да бъдат дискутирани преди подписването на споразумение 

за сътрудничество, както за проекта за насърчаване на електронната търговия между 

Китай и страните от ЦИЕ със селскостопански и други продукти, така и за проекта 
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„17+1 Млади предприемачи”. Към настоящия момент все още има неизяснени аспекти 

от евентуалното сътрудничество, които не позволяват да се пристъпи към подписване 

на споразумението.  

 В периода 5-11 ноември 2019 г., ЦНСССКЦИЕ взе участие във Второто 

международно изложение за вносни стоки (The 2
nd

 China International Import Expo) в гр. 

Шанхай, КНР. То се организира по инициатива на китайския президент Си Дзинпин и е 

насочено изцяло към производители и износители на стоки от цял свят. ЦНСССКЦИЕ 

и Свободната търговска зона на гр. Нинбо представиха на щанда си повече от 50 

компании от ЦИЕ, 18 от тях бяха български. Основните продукти, с които се запознаха 

китайските вносители, дистрибутори и потребители бяха: сладкарски изделия, напитки, 

вино, консервирани плодове, олио, шафран, солети и снаксове, козметика, чай, 

хранителни добавки, ароматизатори и др. 

    

С оглед на кратките срокове до началото на Второто международно изложение 

за вносни стоки и невъзможността за организиране на кампания по събиране на мостри 

от производителите, ЦНСССКЦИЕ отправи покана към производителите за 

присъединяване към събитието с мостри на продукти, които са вече в изложбения 

Павилион 17+1 към Офиса за връзка на Центъра в гр. Нинбо, като разноските по 

логистиката и всичко свързано с декорацията на изложбеното пространство бяха поети 

от ЦНСССКЦИЕ. По този начин мострите на продукти, участвалите в Третото 

международно изложение за чай и напитки – Ханджоу и Първото Китай-Централна и 

Източна Европа изложение – гр. Нинбо, имаха възможността да бъдат изложени и във 

Второто международно изложение за вносни стоки в Шанхай. По време на 

изложението, на щанда на Свободната търговска зона на гр. Нинбо бяха сключени 

търговски сделки на обща стойност над 225 милиона щатски долара.  
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След приключването на Второто международно изложение за вносни стоки (The 

2
nd

 China International Import Expo) в Шанхай, мострите бяха транспортирани и 

изложени на Китайския международен селскостопански панаир (17
th

 China International 

Agricultural Trade Fair, CATF) в Нанчан, провинция Дзянси в периода 15-18 ноември 

2019 г., след което бяха върнати в постоянната експозиция на 17+1 Павилиона към 

Офиса за връзки на ЦНСССКЦИЕ в гр. Нинбо. Организаторите от Центъра за 

насърчаване на търговията в областта на селското стопанство към Министерството на 

земеделието и въпросите на селските райони на КНР предоставиха на ЦНСССКЦИЕ 

безвъзмездно напълно обзаведено и декорирано изложбено пространство от 18 кв.м. 

    

Изложението беше спонсорирано и организирано от Министерството на 

земеделието и въпросите на селските райони на КНР и местното правителство на 

провинция Дзянси. Проведе в Международния ЕКСПО център – Нанчан, с изложбена 

площ от над 140 000 кв.м. и над 400 000 посетители, известен като най-влиятелния 

земеделски търговски панаир. 

Почетен домакин на събитието беше Франция. Сред международните 

изложители бяха и Афганистан – с над 20 местни компании и Павилиона на 

ЦНСССКЦИЕ, представляващ държавите от Централна и Източна Европа. 

Международният форум беше открит от министрите на земеделието на Китай и 

Франция – Хан Чанфу и Гийом Дидие. 
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Към изложбените зони тази година бяха включени експозиционна зала за 

зърнени храни и масла от растителен произход, животновъдство и домашни птици, 

АКВА изложбена зала, плодове и зеленчуци, изложбена зала за градско земеделие, за 

дигитално селско стопанство, изложба на селскостопански продукти, международна 

изложбена зона, услуги, култура – живопис, скулптура, традиционните за Китай 

дзиенджъ – изрязване на декоративни силуети в хартия с ножица или нож с 

разнообразни мотиви от областта на културата, религията и бита на Древен Китай, 

производство на оризова хартия, керамика, телевизионно творчество, поезия, мащабна 

изложбена зона за предприятия, в която бяха представени 100-те най-големи 

селскостопански предприятия в Китай. 

През месец ноември 2019 г. се проведоха и срещи относно подписване на 

споразумение за изграждане и развитие на „17+1 Павилион и магазин“ в гр. Шанхай 

между ЦНСССКЦИЕ и „Иф Индустриал Девелопмен (Шанхай) Ко. Лтд.“ /IF Industrial 

Development (Shanghai) Co. Ltd. /. 

Взето беше решение първият по рода си „17+1 Павилион и магазин“ да бъде 

изграден в древния град Джудзядзяо (Zhujiajiao Ancient Town), който  се намира в едно 

от предградията на Шанхай на около 55 км от финансовия район Пудон. Древният 

воден град е на повече от 1700 години и е най-добре запазеният от четирите древни 

селища в Шанхай. В днешно време градчето се посещава от над един милион туристи 

годишно – тези предимства са в основата на проекта „17+1 Павилион и магазин“, имащ, 

за цел да достигне до голям кръг потребители от цял Китай. Съчетаването на 

изложбена и търговска площ в туристически обект от такова значение с изградената от 

ЦНСССКЦИЕ платформа за консолидиране и електронна търговия  

www.16plus1cloud.org ще направят възможно разпространението на селскостопански и 

други продукти от ЦИЕ в Китай както офлайн, така и онлайн.  

В резултат на проведените консултации беше подписано споразумение между 

ЦНСССКЦИЕ и „Иф Индустриал Девелопмен (Шанхай) Ко. Лтд.“ /IF Industrial 

Development (Shanghai) Co. Ltd. /, съгласно което, ЦНСССКЦИЕ ще декорира, обзаведе 

http://www.16plus1cloud.org/
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и въведе в експолоатация безвъзмездно предоставеното от „Иф Индустриал 

Девелопмен (Шанхай) Ко. Лтд.“ /IF Industrial Development (Shanghai) Co. Ltd. / 

помещение от около 150 кв.м. в древния град Джудзядзяо, западен Шанхай. По 

предварителен разчет разходите на ЦНСССКЦИЕ ще възлязат на не повече от 

четиридесет и пет хиляди лева, като срокът на споразумението е 5 години. От своя 

страна „Иф Индустриал Девелопмен (Шанхай) Ко. Лтд.“ /IF Industrial Development 

(Shanghai) Co. Ltd./ се ангажират с всички разходи по поддръжката, издръжката и 

развитието на проекта „17+1 Павилион и магазин“ не само на територията на древния 

град Джудзядзяо, но и на територията на цял Китай през в периода 2019-2024 година.  

Проектът „17+1 Павилион и магазин“ трябва да стартира през декември 2019 

година, а официалната церемония по откриването да се състои през февруари 2020. 

ЦНСССКЦИЕ ще подпомага развитието на проекта през периода на споразумението, 

като организира инициативи по промотирането на селскостопански и други продукти 

от ЦИЕ, консолидира и насърчава производители от ЦИЕ да предоставят мостри на 

продуктите си, организира официални делегации за посещения в древния Джудзядзяо, 

провежда ежемесечни консултации и семинари със заинтересовани лица за развитието 

и мултиплицирането на проекта „17+1 Павилион и магазин“ в други градове и 

туристически дестинации в Китай.  

На 27 ноември 2019 г., Васил Гелев взе участие като лектор в семинар на 

Областната администрация в Пазарджик по проект „REGIONS4FOOD – политики за 

насърчаване на цифровизацията в агро-хранителния сектор и споделяне на добри 

практики“, провел се в Аграрния университет в Пловдив. Партньори по проекта са 

публични администрации от Андалусия, Испания; Пей де ла Лоар, Франция; Южна 

Остроботня, Финландия; Южен Трансдунавски регион, Унгария и провинция Лимбург, 

Нидерландия.  

      

Бяха представени проектите на Центъра, платформата за консолидиране на 

селскостопански производители от Китай и страните от ЦИЕ www.16plus1cloud.org и 

http://www.16plus1cloud.org/
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бяха посетени „Демонстрационен център 17+1 за електронна търговия“ – Аграрен 

университет, Пловдив и „17+1 Логистичен хъб и павилион за електронна търговия със 

селскостопански и други продукти“ – Пловдив. 

      

 

Декември 2019 г. 

 На 4 декември 2019 г., ЦНСССКЦИЕ присъства на обучение „Онлайн продажба 

на храни и напитки в Китай“, организирано от Българска търговско-промишлена палата 

(БТПП) и EU SME CENTER. Разгледаните теми бяха свързани с възможностите в 

Китай спрямо вида на продукта; електронната търговия и китайските клиенти; цифрови 

тенденции в Китай; социален пейзаж; търговски марки, патенти за дизайн и авторски 

права; опаковки и нелоялна конкуренция; права върху интелектуалната собственост. 

           В периода 5-11 декември 2019 г. представители на ЦНСССКЦИЕ проведоха 

посещение в Шанхай, КНР, по време на което проведоха обучителен курс на 

служители, които да обслужват „17+1 Павилион и магазин“ в ежедневната му работа.  

Беше проведена и среща с местното правителство в Джудзядзяо, район Дзинпу, Западен 

Шанхай за представяне на проекта.  
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Целогодишни проекти на ЦНСССКЦИЕ: 

 

 Проект „Млади предприемачи – Студентите променят света” (Young 

Entrepreneurs – Student 2 Student: Where Students Change the World) 

Младите хора и студентите в България са мотивирани да изведат страната на 

международната търговска арена в областта на земеделието. ЦНСССКЦИЕ поставя 

акцент върху обучителните семинари и курсовете за млади предприемачи, 

предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай.  

 

Павилионите и логистичните бази, които Центърът създаде  се стремят да 

представят и популяризират продукцията на производителите от страните в Централна 

и Източна Европа. Това става чрез електронна търговия, маркетингови проучвания и 

представянето на продуктите пред вносители, дистрибутори и търговци на дребно. 

Логистичната база на ЦНСССКЦИЕ в Аграрния университет в Пловдив е точно такъв 

модерен, за Китай вече традиционен, способ за търговски отношения. В 

Демонстрационния център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и други 

продукти в Аграрния университет, няколко студенти работят активно в областта на 

електронната търговия. Платформата за консолидиране на селскостопански и други 

производители от ЦИЕ и Китай е достъпна на адрес www.16plus1cloud.org. Там всеки 

производител, фермер или търговец може да публикува продукцията си, а ако 

компаниите разполагат със собствен електронен магазин, могат пряко да се свържат 

чрез платформата с китайски партньори и да осъществят директни транзакции. 

Центърът създаде непосредствена свързаност с Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ) и вече има възможност да издава консолидирани сертификати за 

качество. Със съдействието на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) е 

възможно за всяко количество, което се изпраща в Китай да бъдат издавани 

консолидирани сертификати за произход. Подпомагани от българското правителство 

ЦНСССКЦИЕ работи активно за оптимизиране и намаляване на административната 

тежест. 

http://www.16plus1cloud.org/
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Основният стремеж е да се създаде у младите хора на България уважение към 

земеделието и свързаността им с отрасъла да не се състои само в търговия, а в 

създаването на собствени продукти с добавена стойност. 

     

В момента млади предприемачи от Аграрния университет в Пловдив разработват 

проект за създаване на собствен продукт. Центърът им предостави литература за 

предприемачество, мениджмънт и електронна търговия. Предоставени им бяха и 

образци на най-разнообразни опаковки и кутии от Китай. Те сами трябва да решат 

какъв, създаден от тях и съобразен с всички изисквания на китайската страна продукт, 

ще сложат в тези кутии, за да бъде експортирана стоката им в Китай. 

 

Друг проект е подготовката на шафранови луковици – различни по големина и 

качество, доставени от председателя на Българската асоциация на производителите на 

шафран и биологични шафранови продукти. В опитните полета на Аграрния 

университет в Пловдив, на площ от един декар през септември 2019 г. бяха засети 500 

кг. шафранови луковици. Цялостният процес по отглеждането, събирането и 

преработката на шафрановите продукти са част от студентския проект. В 

лабораториите на висшето училище, разполагащи с модерна и прецизна техника ще 

бъдат изследвани всички, създавани в опитните площи на АУ шафранови продукти.  



24 
 

     

Тези инициативи са съществена част от работата с младите хора на 

„Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа – Република България“.  

 

 Изготвяне на наръчници от поредицата „Млади предприемачи“, които да 

бъдат изпратени до членовете на Консултативния съвет и компаниите от 

Китай и страните от ЦИЕ: 

1. Млади предприемачи – наръчник за регистрация на търговска марка или марка 

за услуги в Китай 

2. Млади предприемачи – наръчник за внос на селскостопански и други продукти 

(мостри) в Китай 

3. Млади предприемачи – наръчник за електронна търговия в Китай 

4. Млади предприемачи – наръчник за отваряне на електронен магазин в УиЧат 

(предстои да бъде издаден през 2020 г.) 

5. Млади предприемачи – наръчник за сертифициране на биопродукти в Китай 

УиЧат (предстои да бъде издаден през 2020 г.). 
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План за дейността на ЦНСССКЦИЕ за 2020 г. 

 

Събития от съществено значение за сътрудничеството между Китай и страните 

от ЦИЕ, в които ЦНСССКЦИЕ е предвидено да участва или организира през 2020 г.: 

 Центърът планира организиране на кампания по събиране на мостри на 

селскостопански и други продукти в първото тримесечие на 2020 г. с цел 

промотиране на продуктите на китайския пазар посредством участието им в 

различни изложения в Китай през годината 

 Провеждане на Девета & Десета
 

среща на Консултативния съвет към 

ЦНСССКЦИЕ 

 Участие в 5
-ата 

Среща на министрите на земеделието по Инициативата „17+1“ 

 Участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от 

Централна и Източна Европа (China – Central Eastern European Countries 

Investment and Trade Fair) и съпътстващите 2
-ро 

Китай–Централна и Източна 

Европа изложение и 2
-ри

 международен панаир за потребителски стоки (The First 

China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair) в гр. Нинбо, КНР 

 Провеждане на  срещи с представители на фирми от България и страните от 

ЦИЕ, за да ги информира за съществуващите възможности за търговия в КНР 

 Организиране на събития и дейности, свързани с развитието и 

популяризирането на Проектите на Центъра по Инициативата „17+1“: „17+1 

Павилион и магазин“, „Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със 

селскостопански и други продукти” – Пловдив, България и Шънджън, КНР; 

„Демонстрационна зона на сътрудничество в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от ЦИЕ“; електронна платформа за консолидиране на 

селскостопански производители от Китай и ЦИЕ – www.16plus1cloud.org и 

проект „Млади предприемачи – Студентите променят света” (Young 

Entrepreneurs – Student 2 Student: Where Students Change the World). 

 

 

http://www.16plus1cloud.org/

