РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското
стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Доклад за дейността на Центъра за насърчаване на
сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и
страните от ЦИЕ през 2016 г. и план за работа за 2017 г.

Представяне дейността на ЦНСССКЦИЕ
Центърът:
1. координира и планира инициативи и практическо сътрудничество в сферата на
земеделието между Китай и страните от ЦИЕ;
2. развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието на
Китай и съответните министерства на страните от ЦИЕ;
3. създава и поддържа платформа за контакти за търсене на партньори за
сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и предприятия в
областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ;
4. координира провеждането на годишен форум в областта на селското стопанство
между Китай и страните от ЦИЕ.
Китай и България координират страните от ЦИЕ да участват съвместно в
управлението на Центъра чрез изпращане на свои представители или чрез други
подходи, за да се гарантира ефективното и практическо функциониране на Центъра.
При изпълнение на своите функции директорът се подпомага от Консултативен
съвет към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското
стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Консултативният
съвет се състои от 17 членове, определени от министрите на земеделието на Китай и
страните от ЦИЕ, които не получават възнаграждение за дейността си в него. Членовете
на Консултативния съвет от всяка страна поемат своите разходи за транспорт, разходи

за настаняване и други свързани с това разходи за заседанията на Консултативния
съвет, които се провеждат на ротационен принцип, редовно, два пъти годишно.
Консултативният съвет обсъжда и приема годишните планове за дейността на Центъра,
както и приема годишен отчет и периодични отчети за дейността на Центъра.
Заседанията на Консултативния съвет се свикват от директора на Центъра, който
е председател на Консултативния съвет и негов член по право. Заседанията на
Консултативния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети
от членовете. Консултативният съвет взема решения с мнозинство от две трети от
присъстващите членове. За проведените заседания се съставя протокол, който се
подписва от присъствалите членове. Член на Консултативния съвет, несъгласен с
решението му, се подписва с особено мнение, което, изразено писмено, се прилага към
протокола. При необходимост, по решение на председателя, Консултативният съвет
може да провежда неприсъствени заседания чрез писмена процедура. В този случай
председателят изпраща предвидените за разглеждане въпроси до членовете на
Консултативния съвет поне две седмици преди крайния срок за даване на становище и
определя краен срок. Всеки член на Консултативния съвет изпраща в определения от
председателя срок писмено становище по поставения въпрос. В случай, че в
определения срок не постъпи становище, се счита, че съответният член на Съвета е
гласувал положително по поставения въпрос. Решенията на Съвета, взети чрез писмена
процедура, се обявяват на страницата на Центъра за насърчаване на сътрудничество в
областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна
Европа.

Срещи на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ЦНСССКЦИЕ,
заседанията на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ се провеждат на ротационен
принцип, два пъти годишно.

Първа среща на Консултативния съвет към Центъра

Първата среща на Консултативния съвет към Центъра за насърчаване на
сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ
се проведе на 24 септември 2015г. в гр.Будапеща, Унгария.

24.09.2015г., гр. Будапеща, Унгария – 1ва среща на Консултативен съвет към
ЦНСССКЦИЕ

Втора среща на Консултативния съвет към Центъра
На 24 февруари 2016г. в гр.София, България се състоя Втората среща на
Консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на
селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

24 февруари 2016г., Втора среща на Консултативен съвет

Официално срещата бе открита от Васил Гелев, в качеството му на председател
на КС и директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на
селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Тан
Шъняо, зам.-генерален директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на
Министерство на земеделието на КНР.

В рамките на срещата бе приет годишен план за дейността на Центъра за
насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и
страните от ЦИЕ.
По време на срещата бяха обсъдени и гласувани следните точки от дневния ред:


Дейност 1: Основна цел на Центъра е да функционира като платформа за
насърчаване на двустранна и многостранна основа на бизнес-контактите и
бизнес-взаимодействието между фирми, организации и асоциации от Китай и
16-те страни от ЦИЕ. По този начин ще съдейства за сключването на конкретни
сделки за търговия със селскостопански и хранителни продукти, ще спомага за
привличането и осъществяването на инвестиции в сферата на земеделието и
хранително-вкусовата промишленост, ще съдейства за създаването на смесени
предприятия, ще подпомага реализирането на разнообразни двустранни и
многостранни проекти в областта на земеделието и храните.
Резолюция 1: Сключване на споразумения за сътрудничество между

-

ЦНСССКЦИЕ и институции от Китай, както и с институции от страните от
Централна и Източна Европа. Като например търговски камари, агенции за
насърчаване на инвестициите, агенции за насърчаване на малките и средни
предприятия и други структури. Текстът на меморандума може да бъде
доуточнен между отделните страни. След представяне, обсъждане и
гласуване на точката, членовете на Консултативния съвет решиха, че
предложението е прието.


Дейност 2: Центъра да действа като информационно звено между Китай и
страните от ЦИЕ.
Резолюция 2.1: Провеждане на официални посещения от страна на

-

ЦНСССКЦИЕ в Китай, както и в страните от ЦИЕ. Целта на срещите ще
бъде представяне на дейността на Центъра и възможностите, които единната
база

данни

предоставя

пред

държавни

структури,

асоциации,

неправителствени организации и други заинтересовани лица, възможността
за откриване на национални павилиони във Всеобхватната трансгранична
пилотна зона в Ханджоу и Шанхайската пилотна зона за свободна търговия,
както и с възможностите, които онлайн и офлайн търговията предоставят.
След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на
Консултативния съвет решиха, че предложението е прието.

-

Резолюция 2.2: Ако е възможно да се добави линк към интернет
страницата на ЦНСССКЦИЕ на официалните интернет страници на
Министерство на земеделието на Китай и страните от Централна и Източна
Европа. След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на
Консултативния съвет решиха, че предложението е прието.



Дейност

3:

Официалната

интернет

страница

на

ЦНСССКЦИЕ

-

/www.china2ceec.org/ да предоставя ползването на единна база данни и да
представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране на актуални
инвестиционни проекти, на подходящи бизнес партньори, на производители и
търговци от всички сфери на селскостопанския сектор.
-

Резолюция 3.1: В раздел „Профил на държавите“ да бъде публикуван
списък на стартиралите, в това число и одобрени процедури по
сертифициране на селскостопански продукти, които могат да бъдат изнасяни
в Китай и страните от Централна и Източна Европа. След представяне,
обсъждане и гласуване на точката, членовете на Консултативния съвет
решиха, че предложението е прието.

-

Резолюция 3.2: В раздел „Полезни връзки“ да бъде публикуван списък
с линкове към институции като министерства на земеделието, търговски
камари, агенции за насърчаване на малките и средни предприятия и други в
Китай и страните от ЦИЕ. След представяне, обсъждане и гласуване на
точката, членовете на Консултативния съвет решиха, че предложението е
прието.

-

Резолюция 3.3: Въвеждане на задължителна регистрация за всички
потребители на интернет сайта на ЦНСССКЦИЕ. За потребителите, които
искат да публикуват своята информация в раздел „Фирмен профил“ в
единната база данни, чрез попълване на регистрационна форма. За
ползвателите на единната база данни, които искат достъп до пълната
информация на регистрираните фирмени профили, чрез еднократна
регистрация на сайта с имейл и парола. Анализ на данните за броят на
регистрациите на потребители, които използват единната база данни на
ЦНСССКЦИЕ ще послужи за оценка на интереса и полезността на
предоставяната услуга. След представяне, обсъждане и гласуване на точката,
членовете на Консултативния съвет решиха, че предложението е прието.



Дейност 4: Центъра да спомогне за насърчаване на търговията със
земеделски и хранителни стоки, предоставяйки навременна информация за
традиционно провежданите търговски панаири и селскостопански изложения в
Китай и страните от ЦИЕ.
-

Резолюция 4.1: В раздел „Събития“ на интернет страницата на
ЦНСССКЦИЕ да бъде публикуван списък със значимите международни
селскостопански изложения, панаири, форуми и други срещи, които ще се
проведат в Китай и страните от ЦИЕ. След представяне, обсъждане и
гласуване на точката, членовете на Консултативния съвет решиха, че
предложението е прието.

-

Резолюция 4.2: Центърът да осигури необходимото съдействие на
заинтересованите лица от Китай и страните от ЦИЕ да посетят/вземат
участие в някое от изложенията, публикувани на официалната интернет
страница на ЦНСССКЦИЕ, чрез:
1) предоставяне на изчерпателна информация публикувана на интернет
сайта на ЦНСССКЦИЕ
2) координация при участие на китайски компании на изложения в
страните от ЦИЕ и обратно
3) оказване на съдействие при регистрация
След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на
Консултативния съвет решиха, че предложението е прието.

-

Резолюция 4.3: Участие на компании от ЦИЕ на 11-тия Агротърговски и Икономически форум за сътрудничество между Китай и
страните от ЦИЕ.
11-тия Агро-търговски и Икономически форум за сътрудничество между
Китай и страните от ЦИЕ ще се проведе в гр. Кунмин, провинция Юнан,
Китай в периода 5-6 ноември 2016г., паралелно с 14-тия Агро-Търговски
панаир. Следните дейности ще бъдат организирани в същото време:
1) Среща на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ
2) Агро-икономически форум за Китай и страните от ЦИЕ
3) Павилиони на страните от ЦИЕ на 14-тия Агро-Търговски панаир

4) Организирано посещение в околностите на гр. Кунмин
Ще бъде предоставено място за един стандартен щанд (3м х 3м) на всяка от
16-те страни от ЦИЕ безплатно на 14-тия Агро-Търговски панаир. Разходите
за настаняване на министър и/или зам. министър + 4 асистента ще бъдат
поети от Министерството на земеделието на Китай за всяка делегация на 16те страни от ЦИЕ.
След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на
Консултативния съвет решиха, че предложението е прието.
-

Резолюция 4.4: Обсъждане и приемане на дата и място на 12-тия
Агро-търговски и Икономически форум за сътрудничество между Китай и
страните от ЦИЕ. С оглед необходимостта от навременно планиране на
организацията на 12-тия Агро-търговски и Икономически форум за
сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, определеният срок за
приемане на дата и място на събитието е 30 ноември 2016г.
България изрази своя интерес да бъде домакин на 12-тия Агро-търговски и
Икономически форум за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ.
Литва също изрази своя интерес да бъде домакин на 12-тия Агро-търговски и
Икономически форум за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ.
След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на
Консултативния съвет решиха, че предложението е прието.

-

Резолюция 4.5: След преглед на оригиналния текст на предложението
„ЦНСССКЦИЕ да вземе участие в предстоящото в Китай изложение „ChinaCEEC Investment and Trade Expo 2016“

www.cceecexpo.org/site_en“,

членовете на Консултативния съвет направиха следните промени в текста
„ЦНСССКЦИЕ да изпрати делегация на посещение на предстоящото
изложение в Китай „China-CEEC Investment and Trade Expo 2016“
www.cceecexpo.org/site_en“.
След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на
Консултативния

съвет

първоначалният си текст.

решиха,

че

предложението

не

е

прието

в

-

Резолюция 4.6: Участие на фирми от 16-те страни от ЦИЕ в 14-тия
Агро-Търговски панаир в гр. Кунмин, Китай. След представяне, обсъждане и
гласуване на точката, членовете на Консултативния съвет решиха, че
предложението е прието.



Дейност 5: Привличане на значими китайски инвестиции в областта на
селското стопанство в страните от ЦИЕ
-

Резолюция 5.1: В раздел „Профил на държавите“ на интернет сайта на
Центъра да бъде публикуван списък на европейски, национални и други
програмни и финансови схеми в селскостопанския сектор на всяка страна.
След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на
Консултативния

съвет

решиха,

че

предложението

не

е

прието

в

първоначалният си текст.
-

Резолюция 5.2: Събиране, анализиране, обобщаване и публикуване на
периодични доклади за стокообмена между Китай и страните от ЦИЕ в
областта на селското стопанство, представени от съответните държави. След
представяне,

обсъждане

и

гласуване

на

точката,

членовете

на

Консултативния съвет решиха, че предложението не е прието.


Дейност 6: Китай и страните от ЦИЕ да се възползват взаимно от споделяне
на идеи, обмен на добри практики, изследвания за иновативни решения.
Резолюция 6.1: Сключване на споразумения за сътрудничество и
партньорство между ЦНСССКЦИЕ и държавни органи и агенции,
академични институции, неправителствени организации, фондации и др.
от Китай и страните от ЦИЕ за създаване на Международни центрове за
селскостопанско обучение в Китай и страните от ЦИЕ за:
1) засилване на международното сътрудничество в областта на развитието
на човешките ресурси чрез осигуряване на обучителни дейности и
организиране на други образователни събития, които ще подобрят
професионалните умения на работната сила в сектора на селското
стопанство;
2) пренасяне на иновативни подходи от науката към практиката и
осигуряване на систематична „обратна връзка“ с цел адресиране на
нуждите на бизнеса към научната общност;

3) разработване на краткосрочни и дългосрочни обучителни курсове с
комбиниране на различни видове експертизи чрез включване на
представители от широк кръг институции – правителствени органи и
агенции, академични институции, неправителствени организации и др. от
Китай и страните от ЦИЕ.
След представяне, обсъждане и гласуване на точката, членовете на Консултативния
съвет решиха, че предложението не е прието.

Трета среща на Консултативния съвет към Центъра
Третата среща на Консултативния съвет се проведе на 05 ноември 2016 г. в гр.
Кунмин, Китай. По същото време 04-08 ноември 2016 г. се проведе и 11-ти Форум за
агро-търговия и икономическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и
Източна Европа; 14-ти Панаир за агро-търговия и среща на министрите на земеделието
на Китай и страните от ЦИЕ.

05 ноември 2016г., Трета среща на Консултативен съвет
На срещата взеха участие членовете на Консултативния съвет от България,
Китай, Чешка Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Черна гора,
Полша, Румъния, Словакия и Словения. Съгласно чл.9, ал.2 от УП на ЦНСССКЦИЕ,
срещите на Консултативния съвет се считат за редовни при наличие на кворум от не помалко от две трети от страните участващи в Инициативата 16+1. След надлежното
удостоверяване за наличие на кворум и подписване на присъствен протокол от 13
(тринадесет) държави, заседанието на КС бе обявено за редовно свикано.

В началото на срещата бе представен Доклад за изпълнение на целите на
ЦНСССЦКИЕ за 2016г., гласувани и одобрени от страните в рамките на 2-та среща на
КС на ЦНСССКЦИЕ, състояла се на 24 февруари 2016г.
Основната цел на Центъра е да функционира като платформа за насърчаване на
двустранна и многостранна основа на бизнес-контактите и бизнес-взаимодействието
между фирми, организации и асоциации от Китай и 16-те страни от ЦИЕ. По този
начин ще съдейства за сключването на конкретни сделки за търговия със
селскостопански

и

хранителни

продукти,

ще

спомага

за

привличането

и

осъществяването на инвестиции в сферата на земеделието и хранително-вкусовата
промишленост, ще съдейства за създаването на смесени предприятия, ще подпомага
реализирането на разнообразни двустранни и многостранни проекти в областта на
земеделието и храните.
В рамките на 2-та среща на КС към ЦНСССКЦИЕ бе прието сключването на
споразумения за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и институции от Китай, както и
с институции от страните от Централна и Източна Европа - търговски камари, агенции
за насърчаване на инвестициите, агенции за насърчаване на малките и средни
предприятия и други структури; да се предприемат действия по сключване на
споразумения за сътрудничество, страна по които да бъде ЦНСССКЦИЕ.
В изпълнение на приетата резолюция ЦНСССКЦИЕ е сключил следните
споразумения за сътрудничество:
-

Китайската асоциация за електронна търговия -China Electronic Commerce

Association (CECA)
-

Комисия за сътрудничество и развитие към Китайската асоциация за

електронна търговия - Cooperation and Development Commission of CECA (CECAOCDC)
-

Индустриален интернет парк за електронна търговия Ханджоу - Hangzhou

E-Commerce Industry Internet Park (HEC)
-

Ханджоуската общност за храни и продоволствие - Hangzhou Food and

Nutritional Society (HFNS)
-

Център за външноикономическо сътрудничество към Министерство на

земеделието на Китай - Foreign Economic Cooperation Center of MOA, PRC (FECC)
-

Автономна провинция Нингся - Ningxia Hui Province (NHAR)

-

ЕйСиЕн Уърълдлайд - ACN Worldwide Corporation

В резултат на сключените споразумения, страните от ЦИЕ биха могли да
използват безвъзмездно павилиони 16+1, както следва:

1)

16+1 (eCommerce) Pavilion Project, Hangzhou, Xintiandi FTZ, China

2)

16+1 Stands, DIG Stores

3)

Logistic Hub & 16+1 Pavilion, Burgas, Bulgaria

След представянето на доклада и обсъждането на постигнатите резултати,
страните разгледахa и приехa програмата за дейността на ЦНСССКЦИЕ през 2017г.


Дейност 1: Центърът да играе роля на информационно звено между
Китай и страните от ЦИЕ.
Резолюция 1.1: Установяване на контакти и предприемане на действия

-

с цел сключване на Меморандум за сътрудничество със съответните
институции от Китай и страните от ЦИЕ.
Установяването на контакти и партньорството с институции от Китай
и страните от ЦИЕ, имащи отношение към ЦНСССКЦИЕ, ще създаде
условия за синергизъм и сътрудничество в областта на инвестициите,
търговията, туризма и други, които са от жизненоважно значение за
постигане на целите на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в
областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.


Дейност 2: Китай и страните от ЦИЕ да получават взаимна полза чрез
споделяне на идеи, обмен на добри практики и изследвания за иновативни
решения.

-

Резолюция 2.1: Сключване на меморандум за сътрудничество между
ЦНСССКЦИЕ и Центъра за международно икономическо сътрудничество от
Министерството на земеделието на Народна република Китай.
Сключването на този Меморандума ще задълбочи и укрепне обмена на
добри практики и изследвания за иновативни решения чрез:

-

насърчаване на международното сътрудничество в областта на развитието на
човешките ресурси чрез осигуряване на дейности за обучение и
организиране на други образователни събития, които могат да подобрят
професионалните умения на работната сила в селскостопанския сектор;

-

прехвърляне на иновативни методи от науката към практиката и
осигуряване на системна “обратна връзка” с цел запознаване на научната
общност с нуждите на бизнеса;

-

разработка на дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение, съчетаващи
различни видове експертиза, чрез ангажиране на представители от широк
кръг институции от Китай и страните от ЦИЕ.
Резолюция 2.2: Сключване на Меморандум за сътрудничество между

-

ЦНСССКЦИЕ и Китайския национален център за научни изследвания и
разработки в областта на хибридния ориз (Hunan hybrid Rice Research Centre,
HHRRC).
Сключването на този Меморандума ще задълбочи и укрепне обмена на
добри практики и изследвания за иновативни решения.
Центърът се намира в район Фурон, гр. Чанша, провинция Хунан, и е
основан през 1984 година. Генерален директор на Центъра от неговото
създаване е проф. Юан Лунпин - “Бащата на хибридния ориз”. Центърът
включва 10 секции, сред които: Научни изследвания, Промишлено развитие,
Експериментална база, Международно сътрудничество и Административна
служба.
Центърът е първият научно-изследователски институт, специализиран
в разработката на хибриден ориз в страната и чужбина. Той е ориентиран
към създаването на нови видове и основните му дейности включват:
-

Създаване на нови видове хибридни оризови комбинации с висока
продуктивност, добро качество и голяма устойчивост;

-

Провеждане на фундаментални и приложни изследвания върху механизма
на хетерозата при ориза, дистанционното използване на хетерозата,
молекулярната технология при ориза и трансгенните технологии;

-

Изследване на технологията за мултиплициране и пречистване на
родителските линии и производство на хибридни семена;

-

Изследване на технологиите за високодобивно култивиране на хибриден
ориз;

-

Насърчаване на демонстрацията и комерсиализацията на хибридния ориз;

-

Събиране и оценка на генетични източници на хибриден ориз;

-

Оценка на чистотата на семената на родителските линии и оризовите
хибриди;

-

Изследване и анализ на качеството но оризовите зърна;

-

Провеждане на международно обучение и развитие на технологии за
производство на хибриден ориз;



Редакция и публикуване на списанието „ХИБРИДЕН ОРИЗ”
Дейност 3: Доброволна разработка и стартиране на проекти в областта

на земеделието с цел популяризиране на сътрудничеството и инвестициите в
Китай и страните от ЦИЕ през 2017 година

-

Резолюция 3.1: Доброволна разработка и стартиране на Проект
“Съвременен земеделски демонстрационен парк 16+1” в Китай и страните
от ЦИЕ, адаптиран към специфичните нужди и етапа на земеделско развитие
на всяка страна.
Съвременният

земеделски

парк

е

развит

модел

на китайско

производство, с високо ефикасно оползотворяване на земята, смятано за
ключов фактор в разбиването на „тясното гърло“ , каквото представляват
ресурсите на земеделския парк, по пътя към трансформация и актуализация
на земеделието, и за ефективно средство за насърчаване на модернизацията
на земеделието. Проектът включва дългогодишна нарастваща способност за
производство и доставка на хранителни и други земеделски продукти,
насърчаване на степента на оползотворяване на земята чрез интензивно
влагане на технологични и капиталови елементи, постигане на всестранна
оптимизация на ползите и устойчивост на ресурсите. Прилаганите принципи
са икономическа интензивност, координация на търсенето и доставките,
фокус върху качеството и количеството, съчетаване на използване и защита,
технологични иновации и мениджмънт, изготвяне на генерални планове и
отчитане на всички фактори. Пътищата за осъществяване на тази цел
включват:
1) оптимизация на пространствения модел и режима на използване на земята на
парка с цел повишаване на производителността на храни и други земеделски
продукти;
2) организация на промишлените вериги по научен начин с цел създаване на
предимства и специален ресор за оптимизация на всестранните ползи от
парка;
3) изследване на потенциала на земята с цел укрепване на интензивните
вложения, насърчаващи ефикасното използване на земята;

4) въвеждане на подкрепящ механизъм с цел гарантиране на устойчивостта на
ефикасното използване на земята.
Системата обединява идеите на интензивното икономично използване
на ресурсите, устойчивостта, кръговата икономика, отрасловата икономика,
системното инженерство с цел изграждане на теория на интегралното
проектиране

на

“ресурси-промишленост-технологии”

и

обхваща

проектантската мисъл, цел, принципи и методи на реализация, послужили
като основни принципи и система за технологично обучение за постигане на
висока ефективност на използване на земята в китайското земеделие.

-

Резоолюция 3.2: Доброволна разработка и стартиране на Проект
“Смесени земеделски предприятия 16+1” в Китай и страните от ЦИЕ,
адаптиран към специфичните нужди и етапа на земеделско развитие на
всяка страна.
Смесеното

земеделско

предприятие

(СЗП)

се

дефинира

като

“обединяване на земя, капитал и опитен мениджмънт в договор между две или
повече страни, всяка от които се занимава със собствения си бизнес, вместо да
се създава ново партньорство”. Селските стопани в СЗП ръководят своя бизнес;
те не споделят общата печалба (както при партньорството), но сами поемат
рисковете и извличат ползите от своето предприятие. Но, работят съвместно с
друг/и бизнес/и, за да осигурят всички ресурси, необходими за земеделското
производство.
Основните видове СЗП са следните:
1. Договорно земеделие – Оператор извършва земеделските операции от името
на доставчика на земята срещу определено заплащане (пари/хектар) при
договорено разпределение на излишъка.
2. Договорно животновъдство – Изпълнител (оператор) отглежда животни за
собственика на добитъка срещу определено заплащане за едно животно.
3. Дялово земеделие – Продукцията и някои вложения се разпределят на
процентова база в зависимост от предоставените ресурси и извършените
разходи от всяка страна по договора.
4. Колективен труд и техника – Две или повече лица обединяват труда и
техниката си и координират администрирането и използването на тези
вложения.
5. Колективна техника – Две или повече лица обединяват техниката си и
координират и администрират само техниката.

6. Колективен труд – Две или повече лица обединяват труда си и координират
и администрират само труда.
7. Други договори – Голямо разнообразие от други договори, сред които
договорно отглеждане/обработка (обикновено зеленчуци на открито).
Икономическата полза от договорите за Смесени земеделски предприятия е
повсеместно призната. Ползата обикновено се дължи на постигнатите сериозни
икономии. Договорите за съвместни предприятия дават възможност на
земеделието да намали капиталовите разходи и да увеличи печалбите.
СЗП се счита за средство както за влизане, така и за излизане от земеделието. То
дава възможност на по-възрастните фермери да се оттеглят частично, без да
загубят напълно контрол върху своя бизнес, а на младите хора да се включат в
земеделието,

предлагайки

своя

труд

и

умения.

Това

може

да

бъде

взаимноизгодно за участващите страни. Според официални данни на страните от
ЦИЕ, броят на младите хора в земеделието намалява. Това положение се е
влошило в резултат от сливането на земеделските холдинги и високите разходи
за влизане в отрасъла. Нежеланието за пълно оттегляне и високите цени на
земята са основни пречки пред новите участници в земеделието. Един
собственик-наемател може да се включи в съвместно предприятие, което му дава
възможност да поддържа дейността на своя бизнес, като предаде земята на помлад стопанин, който да я използва по договор. Това може да помогне за
преодоляване на пречките пред новите участници в земеделието.
СЗП могат да доведат до намаляване на обема на работата, която трябва да
извършат собствениците-наемателите, поради възможността им да използват
оператори или колективни селски стопани. Договорите за СЗП, например за
колективен труд и техника, могат да станат повод за контакти между съседни
селски стопани, което ще стимулира отношенията между тях.
Съществуват индикации, че бизнесът на личните селски стопанства има както
икономическа, така и социална полза от сключването на договори за СЗП.

-

Резолюция 3.3: Доброволна разработка и стартиране на Проект “Зона
за свободна търговия & Павилион 16+1” в Китай и страните от ЦИЕ,
адаптиран към специфичните нужди и етапа на земеделско развитие на
всяка страна.

Проектът “Зона за свободна търговия и Павилион 16+1” в Китай и
страните от ЦИЕ ще инициира създаването и функционирането на зони за
свободна търговия във Формат “16+1” във всички страни от ЦИЕ и в Китай.
Операторите на Зоните за свободна търговия ще предлагат широк набор от
услуги на дружествата от Китай и страните от ЦИЕ, като например:
-

Правни услуги и регистрация на дружества;

-

Банково дело и заеми;

-

Услуги, свързани с управлението на доставките;

-

Услуги, свързани с електронната търговия;

-

Логистика, ограничени и редовни бази за съхранение, транспорт,
обработка на товари.
Резолюция 3.4: Доброволна разработка и стартиране на Проект

-

“Логистичен хъб за електронна търговия & Павилион 16+1” в Китай и
страните от ЦИЕ, адаптиран към специфичните нужди и етапа на земеделско
развитие на всяка страна.
Реализацията на Проекта ще даде възможност за създаването и
развитието на онлайн и офлайн платформи за обявяване на информация,
обмен и сътрудничество. Предоставяйки голям брой услуги, като:
Управление на вериги за доставка, Логистични, Складови и Митнически
услуги и реализацията и развитието на 16+1 „бизнес-към-бизнес“ (B2B)
информационни платформи за електронна търговия с цел интеграция на B2B
ресурсите и G2B2B2C платформите за електронна търговия, Проектът цели
да стимулира взаимоизгодното и здравословно развитие на електронната
търговия в Китай и страните от ЦИЕ.


Дейност

4:

Центърът

да

подкрепи

успешната

адаптация

на

предложените в Дейност 3 различни Проекти в Китай и страните от ЦИЕ, в
зависимост от специфичните нужди и етапа на земеделско развитие на всяка
страна. (всяка страна гласува за разработката и стартирането на предложените
Проекти в съответната страна, а не за разработката и стартирането на Проекти
изобщо)

-

Резолюция 4.1: Подкрепа, координация и участие на ЦНСССКЦИЕ на
доброволно организирания от съответната страна Форум “Презентация на
Проект за съвременен земеделски демонстрационен парк 16+1”.

Целта

на

Форумите

ще

популяризиране

на

възможностите,

бъде

презентация,

които

обсъждане

“Съвременен

и

земеделски

демонстрационен парк 16+1” може да предостави на държавните структури,
асоциации, НПО-та и други заинтересовани лица.
По време на посещението ще се проведат двустранни срещи между
ЦНСССКЦИЕ и съответните членове на Консултативния съвет на Центъра,
експерти от съответните министерства, агенции и други държавни структури
с цел адаптация и евентуално стартиране на Проект “Съвременен
земеделски демонстрационен парк 16+1” в съответната страна.

-

Резолюция 4.2: Подкрепа, координация и участие на ЦНСССКЦИЕ в
доброволно организирания от съответната страна Форум “Презентация на
Проект „Смесени земеделски предприятия 16+1”.
Целта
популяризиране

на
на

Форумите

ще

бъде

възможностите,

презентация,

които

“Смесени

обсъждане

и

земеделски

предприятия 16+1” може да предостави на държавните структури,
асоциациите, НПО-тата и други заинтересовани лица.
По време на визитата ще се проведе двустранна среща между
ЦНСССКЦИЕ и съответните членове на Консултативния съвет на Центъра,
експерти от съответните министерства, агенции и други държавни структури
с цел адаптация и евентуално стартиране на Проект “Съвременни
земеделски предприятия 16+1” в съответната страна.

-

Резолюция 4.3: Подкрепа, координация и участие на ЦНСССКЦИЕ в
доброволно организирания от съответната страна Форум “Презентация на
Проект “Зона за свободна търговия & Павилион 16+1”.
Целта

на

Форумите

ще

бъде

презентация,

обсъждане

и

популяризиране на възможностите, които “Зона за свободна търговия &
Павилион 16+1” може да предостави на държавните структури, асоциациите,
НПО-тата и други заинтересовани лица.
По време на визитата ще се проведе двустранна среща между
ЦНСССКЦИЕ и съответните членове на Консултативния съвет на Центъра,
експерти от съответните министерства, агенции и други държавни структури
с цел адаптация и евентуално стартиране на Проект “Зона за свободна
търговия & Павилион 16+1” в съответната страна.

-

Резолюция 4.4: Подкрепа, координация и участие на ЦНСССКЦИЕ в
доброволно организирания от съответната страна Форум “Презентация на
Проект “Логистичен хъб за електронна търговия & Павилион 16+1”.
Целта

на

Форумите

ще

бъде

презентация,

обсъждане

и

популяризиране на възможностите, които “Логистичен хъб за електронна
търговия & Павилион 16+1” може да предостави на държавните структури,
асоциациите, НПО-тата и други заинтересовани лица.
По време на визитата ще се проведе двустранна среща между
ЦНСССКЦИЕ и съответните членове на Консултативния съвет на Центъра,
експерти от съответните министерства, агенции и други държавни структури
с цел адаптация и евентуално стартиране на Проект “Логистичен хъб за
електронна търговия & Павилион 16+1” в съответната страна.


Дейност 5: Обсъждане и приемане на дата и място на важните
събития, свързани с дейностите на Центъра.

-

Резолюция 5.1: Обсъждане и приемане на дата и място на
Дванадесетия форум за агро-търговия и икономическо сътрудничество
между Китай и страните от ЦИЕ.
По време на Втората среща на Консултативния съвет на Центъра
България изрази интерес да поеме Дванадесетия форум за агро-търговия и
икономическо сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ през 2017
година.
Словения би искала да изрази интерес да организира Срещите
между Министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ през 2017
година.
Литва изрази интерес да поеме Тринадесетия форум за агротърговия и икономическо сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ
през 2018 година.
Консултативния

съвет

прие

резолюцията

от

срещата

на

министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ, която определя
Словения за домакин на 12-тия Форум за Агро-търговия и икономическо
сътрудничество между Китаи й страните от Централна и Източна Европа,
срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ и 5-тата
среща на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ през втората половина на
2017г.

-

Резолюция 5.2: Обсъждане и приемане на дата и място на Четвъртата среща
на Консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в
областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.
България предложи 4-та среща на Консултативния съвет към
ЦНСССКЦИЕ да се проведе заедно с Панаира за селскостопански продукти
и вино от Китай и ЦИЕ по време на Международния панаир Мостар в Босна
и Херцеговина през април 2017г.



Дейност 6: Популяризиращи дейности на Центъра.

-

Резолюция 6.1: Ежегодно публикуване на информационна брошура с
дейностите през последната година, дейностите през предстоящата година и
друга информация, свързана с дейностите на Центъра.

В рамките на проведената 3-та среща на Консултативния съвет към
ЦНСССКЦИЕ, участващите страни единодушно взеха решение, че всяка от държавите
има интерес от реализирането на заложените цели и проекти. По време на 4-тата среща
на Консултативния съвет се предвижда представяне на проектите и тяхното
последващо обсъждане, като всяка от страните ще има възможност да избере един,
няколко или всички проекти, които да се стартират и реализират през 2017г. в
съответната държава. Предвид спецификата на всяка отделна държава, степента на
развитие на селското стопанство и политиките на съответните министерства на
земеделие на Китай и страните от ЦИЕ е необходимо към всяка страна да се предложи
специфичен подход за правилно инкорпориране на проектите. За целта през 2017г. се
предвиждат консултации и двустранни срещи между ЦНСССЦКИЕ, заинтересовани
инвеститори и съответните членове на Консултативния съвет на Центъра, експерти от
съответните министерства, агенции и други държавни структури.

Единна база данни
Съгласно Основните принципи за създаването и дейността на ЦНСССКЦИЕ,
официалната интернет страница на Центъра предоставя ползването на единна база
данни и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране на актуални
инвестиционни проекти, на подходящи бизнес партньори, на производители и
търговци от всички сфери на селскостопанския сектор.

Единната база данни към интернет сайта на Центъра започва да функционира от
началото на януари 2016г. Към момента (ноември 2016г.) в нея има повече от 150
регистрирани компании от България, Босна и Херцеговина, Китай, Хърватия, Чехия,
Латвия, Литва, Македония, Сърбия и Словакия, както от селскостопанския сектор, така
и от сектора на услугите. Компаниите от селскостопанския сектор произвеждат/
продават или купуват вино, безалкохолни напитки, минерална вода, мед и пчелни
продукти, мляко и млечни продукти, хранителни добавки, козметика, зърнени култури
(зърно, царевица, лимец), гъби, месо (пилешко, свинско), рибни продукти, сладкарски
изделия, плодове и зеленчуци, макаронени изделия, продукти от маслодайна роза и
селскостопанска техника.
Официалното стартиране във всички 17 страни на единната база данни на
ЦНСССКЦИЕ се състоя на 05 ноември 2016г, в заключителната част на Срещата на
министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ, в гр.Кунмин, Китай.

Интернет сайт на ЦНСССКЦИЕ: www.china2ceec.org

Стартирани и реализирани проекти през 2016г.
Национални павилиони на страните от ЦИЕ в Свободните Търговски Зони в
Китай
В съответствие Основните принципи за създаването и дейността на
ЦНСССКЦИЕ и предвид взетите решения по време на Първата среща на КС на
ЦНСССКЦИЕ, провела се на 24 Септември 2015г. в гр. Будапеща, Унгария, през месец
октомври 2015г. българската страна изпрати предложение до всички страни от ЦИЕ,
участващи в Центъра, да участват в организирана делегация, която да посети Китай и
проведе преговори за откриване на национални павилиони на страните от ЦИЕ в гр.
Шанхай и гр.Ханджоу, Китай.

Китайската Шанхайска Пилотна Зона за Свободна Търговия /КШПЗСТ/
Делегацията бе предвождана от заместник-министър Васил Грудев и в рамките
на посещението му във Всеобхватната трансгранична пилотна зона в гр.Ханджоу, КНР
бе открит Български павилион, като това е първият павилион на страна от ЦИЕ, който
се открива със съдействието на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта
на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

Октомври 2015г. Откриване на Български павилион в гр. Ханджоу, Китай
В началото на месец декември 2015г., г-жа Десислава Танева, министър на
земеделието и храните стартира инициатива за изпращане на мостри на български
селскостопански продукти в Българския павилион, като по този начин българските
стоки имат възможността да станат по-разпознаваеми на китайския пазар.
Инициативата, започнала през месец декември 2015г., за събиране на мостри на
български селскостопански продукти бе финализирана в периода 18 – 29 януари 2016г.
с изпращането на първите мостри за Българския павилион във Всеобхватната

Трансгранична Търговска зона на гр. Ханджоу, Китай. В кампанията взеха участие 30
български компании, като общото тегло на изпратените мостри беше повече от 800 кг.

Мостри на български селскостопански продукти

Три седмици след изпращането на първите мостри в Българския павилион във
Всеобхватната трансгранична търговска зона на гр. Ханджоу, Китай, в периода 10 – 16
февруари 2016г.представители на Свободните Търговски зони в гр. Ханджоу и гр.
Шанхай, бяха на посещение в Република България с цел подписване на договори с
български селскостопански производители от хранително-вкусовата промишленост.
След проведени лични срещи между представителите на Свободните търговски зони и
представители на компаниите и със съдействието на Центъра, бяха подписани повече
от 13 договора.

22 февруари 2016г. Подписване на договори с бълг. Производители
В периода 01 – 29 февруари 2016г. Центъра за насърчаване на сътрудничеството
в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ стартира повторна
инициатива по събиране на мостри на български селскостопански продукти за
Българския павилион в Шанхайската Пилотна зона за свободна търговия. Изпращането
на мострите се осъществи в периода 01-05 април 2016г. В кампанията взеха участие
повече от 40 български компании, като общото тегло на изпратените мостри беше
повече от 2 500 кг.

Мостри на български селскостопански продукти
На 25 август 2016г. в 10:38 часа в гр.Бургас и в 15:38 часа в гр.Шанхай се проведе
официалната церемония по откриване на Българският Павилион в Свободната
търговска зона на гр. Шанхай.

Транс-континентален телемост между гр. Шанхай, Китай и гр. Бургас
В Китай на официалното откриване на Павилиона, българската страна бе
представена от Димитър Абаджиев, генерален консул на Република България в
гр.Шанхай, КНР и Рая Стойчева, външен експерт на ЦНСССКЦИЕ. Освен тях в
церемонията, взеха участие над 300 официални лица и гости, измежду които и кмета на
Шанхай квартал Пудонг, официални лица от местната власт, директора на Свободната
/Шанхайска/ търговска зона, генералният мениджър на търговските центрове „Шанхай
Уайгаочиао Дайрект Импортед Гуудс“, официални лица от шанхайското бюро за
международни отношения, специален комисар на митническите власти на Свободната
зона, представител на ГАНКИК в Свободната търговска зона, местни партийни лидери
и други официални лица. В церемонията от българска страна взеха участие Васил
Грудев, зам.-министър на земеделието и храните, Васил Гелев, директор на

ЦНСССКЦИЕ, Диян Димов, изпълнителен директор на пристанище Бургас, Красимир
Стойчев, заместник кмет на Община Бургас, Иван Капитанов, председател на Съвета на
директорите на пристанище Бургас, представители на китайското посолство в
България, представители на ръководството на министерство на транспорта, Веселин
Василев, президент на определената от китайска страна за оператор на „Логистичен
център и Павилион 16+1“ в Пристанище Бургас, компания „Хорайзън Софтуер
Солюшънс“ ООД и служители на Центъра.

25 август 2016 г., Български павилион в гр. Шанхай, Китай
На 03 ноември 2016г., непосредствено преди срещата на министрите на
земеделието на Китай и страните от ЦИЕ на 05 ноември 2016г., Македония откри своя
Национален павилион в Шанхайската Пилотна зона за свободна търговия.

03 ноември 2016г., гр. Шанхай, Церемония по откриването на Македонския павилион в
КШПЗСТ

Павилион на българската роза, Шанхайска Пилотна Зона за Свободна Търговия
/КШПЗСТ/, Шанхай, Китай

Компанията Алба Роуз, клонове Шанхай и Нандзин има офис в Шанхайската
Пилотна Зона за Свободна Търговия /КШПЗСТ/, която е първата регионална зона за
свободна търговия, и е установена с подкрепата на китайското правителство.
Шанхай е важен център на икономиката, транспорта, науката и технологиите,
промишлеността, финансите, конгреси и изложби и корабоплаването. Пристанището в
Шанхай има най-голямата пропускателна способност на товари и контейнери в света.
България е една от страните, които притежават една от най-развитите розови
индустрии в света, която има 300 годишна история. Също така е известна като нацията
на „розата“. Нарастващия китайски икономически пазар има огромен потенциален
потребителски пазар. Разширяването на бизнес сътрудничеството между двете страни в
областта на този продукт, помага пряко за повишаване на икономиката и търговското
сътрудничество.
Освен розово масло, България произвежда широка гама от продукти с роза,
които силно впечатляват китайските потребители.
С реализирането на идеята за изграждане на Български павилион на розата в
Шанхайската Пилотна Зона за Свободна Търговия /КШПЗСТ/ ще бъдат внасяни
различни продукти с роза директно от българските фабрики. По този начин активно ще
се насърчи и разшири влиянието на българските продукти в Китай.

Български павилион на розата, Шанхайска Пилотна Зона за Свободна Търговия
/КШПЗСТ/, Шанхай, Китай

Логистичен център и Павилион 16+1, Бургас, България
На 29ти април 2016г. в гр. Ханджоу, Китай се проведе „Церемония по
подписването на проекти в областта на трансграничната електронна търговия 16+1“
между Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство
между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и
Пристанище Бургас ЕАД, от една страна, и Държавната китайска асоциация за
електронна търговия и Ханджоу Е –Комерс индъстри интернет парк.

29.04.2016г., Церемония по подписването на проекти в областта на трансграничната
електронна търговия 16+1

Церемонията по подписването включва три важни документа:


Споразумение за създаване на "Логистичен Център и Павилион 16 + 1" на
пристанище Бургас, България



Меморандум за сътрудничество между Държавната китайска асоциация за
електронна търговия и ЦНСССКЦИЕ



Меморандум за сътрудничество между „Ханджоу Е –Комерс индъстри
интернет парк“ и ЦНСССКЦИЕ
На церемонията присъстваха Ли Ке, специален комисар от Министерство на

търговията на Китай, Васил Гелев, директор на Център за насърчаване на
сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от
Централна и Източна Европа, Иван Капитанов, председател на Съвета на директорите
на пристанище Бургас, представители на местното правителство от Ханджоу и Джъ
Дзян, президентът на Държавната китайска асоциация за електронна търговия и Ся
Минг, изпълнителен директор на „Ханджоу е –комерс индъстри интернет парк“.

Целта е да се предложи на доставчиците от Китай и страните от Централна и
Източна Европа и чуждестранните потребители по-голямо удобство, създавайки се
чуждестранен склад в България, и да се предостави на клиентите от Китай и страните
от ЦИЕ всеобхватно решение от поръчката до доставката, което съчетава модули за
услуги като складиране, логистика, управление на поръчките, връщане/ замяна на
продукт, насочени към по-ефективна и удобна доставка за задгранични складови
продавачи и по-добро преживяване при пазаруване за чуждестранните потребители.
За потребителите, преимуществата ще бъдат основно бързите доставки и след
продажбен сервиз.
1. бързо получаване на поръчаните стоки
2. по-добро обслужване при необходимост от замяна/ подмяна на продукт
3. навременно обработване на клиентски запитвания
За доставчиците, преимуществата ще се изразяват основно в удовлетвореността
на клиентите и генериране на по-големи печалби.
1. местни доставки с по-къс период за доставка
2. по-добро след продажбено обслужване за по-голяма удовлетвореност на
клиентите
3. увеличаване на портфолиото от продукти за продажба
Създаването на "Логистичен център и Павилион 16 + 1" на пристанище Бургас,
България има за цел да насърчава и развива двустранните и многостранни търговски
отношения между Китай и страните от ЦИЕ чрез удовлетворяване на нарастващото
търсене на селскостопански продукти от страните от ЦИЕ на китайския пазар, чрез
създаване на устойчив механизъм и многостранна платформа за търговия между
страните.

Логистичен център & Павилион 16+1

Логистичният център и Павилион 16+1 ще представят селскостопански и други
продукти, инвестиционни проекти в областта на селското стопанство на пазара в
страните от ЦИЕ и на местни вносители, дистрибутори и търговци, които имат интерес
за сътрудничество с компании от Китай. Наред с това ще бъдат създадени предпоставки
за участие на компании от страните от ЦИЕ да реализира продуктите си на китайския
пазар посредством електронната търговия.
Електронната търговия е най-бързо развиващият се отрасъл в икономиката на
Китай, като през 2015г. реализираните продажби посредством ел. търговия възлизат на
над 950 милиарда долара. Логистичният център и Павилиона 16+1 ще бъдат отправна
точка за производителите от страните от ЦИЕ за консолидиране и оптимизиране на
транспортните разходи, свързани с реализирането на продуктите им посредством
електронната търговия на територията на Китай.

Свободна търговска зона, Пловдив, България
На 5 ноември 2016г. в гр. Кунмин, Китай между ЦНСССКЦИЕ, „ЕйСиЕн
Уърълдлайд“ и клъстер „Тракия икономическа зона“ се подписа споразумение за
изграждане на първата Свободна търговска зона 16+1 в гр. Пловдив, България.

Подписване на споразумение за изграждане на първата Свободна търговска зона 16+1
в гр. Пловдив, България
По силата на подписаното тристранно споразумение между ЦНСССКЦИЕ,
„ЕйСиЕн Уърълдлайд“ и клъстер „Тракия икономическа зона“ се предвижда първата по
рода си Свободна търговска зона за селскостопански продукти 16+1 извън Китай да се
изгради в „Тракия икономическа зона“, гр. Пловдив, България. Страните „ЕйСиЕн
Уърълдлайд“ и клъстер „Тракия икономическа зона“ се обединяват в консорциум, с
колективен управителен орган, който ще се сформира от пет представителя
номинирани от „ЕйСиЕн Уърълдлайд“ и двама номинирани от клъстер „Тракия

икономическа зона“. ЦНСССКЦИЕ ще координира двустранното и многостранно
сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ за постигане на заложените цели по
Инициативата 16+1. ЦНСССКЦИЕ има право да получава отчет от страните за
постигнатите резултати по изпълнението на сключеното споразумение, да участва в
годишните срещи на управителния съвет на консорциума, да подпомага и координира
дейността на Свободната търговска зона за селскостопански продукти 16+1 България за
постигане на устойчиво сътрудничество в областта на селското стопанство между
Китай и страните от ЦИЕ. За изграждането на Свободната търговска зона за
селскостопански продукти 16+1 в България, „ЕйСиЕн Уърълдлайд“ се задължава да
инвестира не по-малко от 50 (петдесет) милиона евро за експлоатация и осъществяване
на търговски сделки. От своя страна клъстер „Тракия икономическа зона“ се задължава
да предостави не по-малко от 10 000 (десет хиляди) квадратни метра застроена площ за
обезпечаване административната и логистична дейност на Свободната зона. Страните
се споразумяха, при организиране на форуми и мероприятия за промотиране дейността
на Свободната зона в Китай и страните от ЦИЕ, новосъздаденият клъстер да подпомага
финансово организирането и провеждането на съответните събития.

Логистичен център за електронна търговия със селскостопански продукти и
Павилион 16+1
Съгласно насоките от Рига, одобрени и подписани от правителствените
ръководители на Китай и страните от ЦИЕ в рамките на 5тата им среща, едни от
основните приоритети за Инициативата 16+1 са засилване на електронната търговия
между страните и изграждането на логистични центрове в Китай и страните от ЦИЕ.
Проведената среща между ЦНСССКЦИЕ и китайско-английската компания „Карлтон
Мансфийлд“ е добра отправна точка за привличане на значими китайски инвестиции за
насърчаване на електронната търговия със селскостопански стоки във формат 16+1 и за
изграждане на логистични центрове за консолидиране, обработка и спедиция на
селскостопанска продукция.
От компания „Карлтон Мансфийлд“ увериха ЦНСССКЦИЕ, че бизнес-модела,
който са наложили успешно в Китай и Полша, дава възможност за електронна търговия
между Китай и ЦИЕ, като за пръв път, отделните производители имат възможността да
достигнат сами до крайните потребители в Китай. Съвместна инициатива на „Карлтон
Мансфийлд“ и „Банк ъф Чайна“ пък ще даде възможност на производителите от ЦИЕ
да получават директни плащания от Китай чрез китайската електронна разплащателна
система „Юниън Пей“. По този начин, китайската страна се надява да направи

селскостопанските продукти по-достъпни за китайските потребители, от една страна
чрез съкращаване на веригата на доставки, и от друга чрез потребителите, до които
производителите от ЦИЕ ще имат достъп. Към настоящият момент „Карлтон
Мансфийлд“ успешно си партнира с китайската телекомуникационна компания „Чайна
Мобайл“, а платформата която управляват има над 700 (седем стотин) милиона
потребители.
В рамките до края на месец ноември 2016г. е предвидено ЦНСССКЦИЕ,
Пристанище Бургас и „Карлтон Мансфийлд“ да подпишат в Китай споразумение за
откриване на логистичен център за електронна търговия 16+1 на територията на
пристанище Бургас, а интегрирането на платформата и първите реални сделки със
селскостопански продукти да започнат през 2017г.

Популяризиране дейността на ЦНСССКЦИЕ в страните от Централна и Източна
Европа през 2016г.

Провеждане на срещи с търговски камари, асоциации, местни малки и средни
предприятия и членове на Консултативния Съвет към ЦНСССКЦИЕ
През втората половина на 2015г. и 2016г., Васил Гелев, директор на
ЦНСССКЦИЕ посети гр. Скопие, Македония; гр. Тирана, Албания; гр. Загреб,
Република Хърватия; гр. Сараево, Босна и Херцеговина; гр. Белград, Република
Сърбия; гр. Талин, Република Естония; гр. Рига, Република Латвия; гр. Вилнюс,
Република Литва; гр. Прага, Република Чехия; гр. Братислава, Република Словакия; гр.
Будапеща, Република Унгария; гр. Нови Сад, Сърбия, гр. Любляна, Словения и гр.
Варшава, Полша за провеждане на срещи с търговски камари, асоциации и местни
малки и средни предприятия и провеждане на двустранни срещи с членове на
Консултативния Съвет към ЦНСССКЦИЕ.
В рамките на посещенията се проведоха срещи с търговски камари, асоциации и
местни малки и средни предприятия, на които бяха представени:


Презентация на единната база данни на Центъра
Презентацията има за цел да запознае заинтересованите лица с дейността на

Центъра и възможностите, които предлага.

гр. Братислава, Словакия
В първата част на презентацията присъстващите са информирани, че със
стартирането дейността на Центъра, се е създала единна платформа, в която
земеделските производители от ЦИЕ могат да се представят като единен пазар, първо
чрез създаването на различни обединения при постъпването на запитване от китайска
страна, и второ това позволява на китайските инвеститори да имат цялата информация,
която им е необходима на едно единствено място. По този начин нарастването на
стокообмена и търговските контакти ще бъдат значително улеснени.
Ролята на Центъра е да координира сътрудничеството между министерство на
земеделието на Китай и съответните министерства в държавите от ЦИЕ, да организира
форуми и международни срещи. На последно място, но не и по значение е
установяването на мрежа от контакти между китайски институции, организации,
асоциации и предприятия и такива в 16-те страни от ЦИЕ за улесняване на бизнесконтактите, размяна на информация и други въпроси от взаимен интерес.


Презентация на тема интернет търговията в Китай

гр. Вилнюс, Литва

Втората част от презентацията е посветена на дейността на Центъра в Китай. В
края на октомври миналата година, във Всеобхватната трансгранична пилотна зона в
Ханджоу бе открит Български Павилион, като това е първият национален павилион на
страна от ЦИЕ, който се открива със съдействието на Центъра за насърчаване на
сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.
Присъстващите бяха информирани, че със съдействието на Центъра и останалите
страни от ЦИЕ, също могат да открият свои национални павилиони не само във
Всеобхватната трансгранична пилотна зона в Ханджоу, но и в Шанхайската пилотна
зона за свободна търговия.
- Инвестиции от страна на държавите, които откриват национални павилиони в
Китай – декориране на павилионите с цел популяризиране на националната
идентичност на страната и нейните продукти.
- От китайска страна за фирмите, които желаят да продават в павилионите, се
осигурява плащане на продуктите им до 200 дена от деня на натоварване на стоката,
независимо дали стоките са продадени или не.
Много от държавите от ЦИЕ имат интерес да засилят своето присъствие в Китай
именно чрез такива павилиони, които да ги направят по разпознаваеми на Китайския
пазар. Понастоящем Китай е държавата, където онлайн търговията се развива с
изключително високи темпове. Представителите на малки и средни предприятия бяха
също така информирани, че Центърът е установил контакт с разработчици от интернет
гиганта Алибаба Корпорейшън, които биха предоставили услугите си при интерес и
биха могли да съдействат за популяризиране на централно- и източноевропейските
компании за продажба на селскостопанските им продукти, не само офлайн, чрез
Националните павилиони на страните, но и онлайн, посредством платформите на
Алибаба, като Т-мол, Таобао и други.
Присъстващите бяха информирани, че тече усилена работа по изграждането на
логистичен център на територията на пристанище „Бургас“ и че подобен център би
увеличил стокообмена между страните от ЦИЕ и Китай.


Презентация на Свободните търговски зони на Китай и възможността за
откриване на национални павилиони на страните от ЦИЕ в свободните
търговски зони на Шанхай и Ханджоу

гр. Рига, Латвия
Държавите заявяват своето категорично намерение, следвайки добрия пример на
България, да открият свои Национални павилиони във Всеобхватната трансгранична
пилотна зона на Ханджоу и Свободната Търговска Зона в Шанхай.
Също така изявяват своята готовност да подпомогнат сключването на
меморандуми за сътрудничество между Центъра и търговско-промишлени палати,
асоциации и организации от селскостопанския сектор и други.
Срещите в рамките на посещенията спомагат за задълбочаването на
сътрудничеството между отделните държави и Китай и между отделните държави и
България, като са създадени предпоставки за нарастване на стокообмена и
партньорството на двустранна и многостранна основа.

11-ти Форум за Агро-търговия и икономическо сътрудничество между Китай и
страните от Централна и Източна Европа – 05.11.2016г., гр. Кунмин, Китай

Церемония по откриването на 11-ят Форум за Агро-търговия и икономическо
сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ

На 5 ноември 2016г. се проведе 11-ят Форум за Агро-търговия и икономическо
сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Домакин на
форума беше китайският заместник министър на земеделието Чу Доню.
В рамките на форума приветствени слова отправиха Хан Чанфу, министър на
земеделието на КНР и лидера на провинция Юнан. От страна на ЦИЕ и от страна на
Германия, приветствени слова отправиха министъра на земеделието, горите и храните
на Словения, Деян Зидан, министъра на земеделието на Полша, Кристоф Юргиел и
държавният секретар от министерство на земеделието на Германия, Петер Блезер.
Приветствени слова отправиха още и министъра на земеделието на Мианмар, Аунг Тху,
китайският нобелов лауреат за мир и основател на Националният център за научноизследователска и развойна дейност за хибриден ориз, проф. Юан Лонпин, лидера на
китайската Уйгурска автономна област Циан Джъ и зам.-председателя на националния
комитет на ККП Лоу Фухъ.

14-ти Панаир за Агро-търговия (CATF) – 05.11.2016г., гр. Кунмин, Китай

Български щанд и щанд на ЦНСССКЦИЕ на 14-ят Панаир за Агро-търговия (CATF) в
незавършен вид
На 5 ноември 2016г. се проведе тържествено откриване на 14-ят Панаир за Агротърговия. Церемонията бе съпроводена от обиколка на министрите и заместникминистрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ на изложбените площи и
щандовете на Китай и страните от ЦИЕ в сградата на Международния изложбен център
на гр.Кунмин.
На Българския щанд бяха представени мостри на селскостопански продукти на
повече от 20 български производители. Мострите бяха осигурени, изпратени и

аранжирани от ЦНСССКЦИЕ. Страната ни се представи на изложението с
традиционните за България – вино, мед, сладкарски изделия, минерална вода и
безалкохолни напитки, брашно и други тестени изделия, козметични продукти на
базата на етерични масла и други. За обезпечаване успешното представяне на България
и на ЦНСССКЦИЕ, на двата щанда бяха наети доброволци от Китай, които
промотираха българските селскостопански продукти и дейността на Центъра.

Български щанд и щанд на ЦНСССКЦИЕ в деня на откриването на 14-ят Панаир за
Агро-търговия (CATF)

Среща на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ – 05.11.2016г.,
гр. Кунмин, Китай

Среща на министрите на земеделието

На 5 ноември 2016г. се проведе среща на министрите на земеделието на Китай и
страните от ЦИЕ. В официалните речи на министрите водеща беше високата оценка за
дейността на ЦНССКЦИЕ, като министъра на земеделието на Република Македония, г-

н Михаил Цветков, благодари на ЦНСССКЦИЕ за съвместните усилия на
ЦНСССКЦИЕ и министерство на земеделието на Македония за успешното изграждане
и откриване на Македонски павилион в Свободната търговска зона на гр. Шанхай,
официалната церемонията на който се състоя на 3 ноември 2016г.

Подписване на меморандум за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и Центъра за
международно икономическо сътрудничество (ЦМИС) към министерство на
земеделието на КНР
В заключителната част от Срещата на министрите на земеделието на Китай и
страните от ЦИЕ, бе подписан меморандум за сътрудничество между Центъра за
международно

икономическо

сътрудничество

(ЦМИС)

към

министерство

на

земеделието на КНР и ЦНСССКЦИЕ. Подписаният меморандум има за цел на насърчи
обмяната на информация, литература, публикации и научни трудове между
ЦНСССКЦИЕ и ЦМИС. Да насърчи обмяната на добри практики и знания между
различни изследователски институти в Китай и страните от ЦИЕ, както и да спомогне
за съвместни изследвания. В рамките на партньорството се предвиждат още
организирането на лекции, работни срещи, обучителни семинари и други. Насърчава се
и участието на компании и асоциации от Китай и страните от ЦИЕ в значими
селскостопански изложения.

Официално стартиране на единната база данни на ЦНСССКЦИЕ

Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ беше
закрита с официалното стартиране във всички 17 страни на единната база данни на
ЦНСССКЦИЕ.
В рамките на организираните от ЦНСССКЦИЕ мероприятията в гр. Кунмин,
Китай на 06 ноември – 07 ноември 2016 г. бяха проведени двустранни срещи между
ЦНСССКЦИЕ и операторите на павилионите в свободните търговски зони на гр.
Шанхай и гр.Ханджоу. Кръгла маса, организирана от ЦНСССКЦИЕ, с операторите на
свободните търговски зони на гр. Шанхай и гр.Ханджоу, потенциални бъдещи
оператори от гр.Хъфей, провинция Анхуей, оператори на електронни платформи за
търговия със селскостопански и други продукти, и с китайско-английската компания
„Карлтон Мансфийлд“.
В рамките на проведените срещи са обсъдени възможностите за задълбочаване
на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от
ЦИЕ, и по-конкретно увеличаването на стокооборота между страните. От китайска
страна операторите на павилионите в Свободните зони, уверяват, че в срок до края на
2016г. се предвижда посещение в България на делегация, която да инициира срещи с
български производители на селскостопански продукти и да постави началото на
ползотворно търговско сътрудничество между китайски дистрибутори и местни
български производители. Китайската страна изразява благодарността си към
министъра на земеделието и храните Десислава Танева за успешните инициативи,
които министерство на земеделието и храните на Република България и ЦНСССКЦИЕ
са реализирали през 2016г, а именно изпращането на мостри на български
селскостопански продукти за организиране на промоции в Свободните търговски зони
на гр.Шанхай и гр.Ханджоу. Китайските оператори определят като изключително
успешни инициативите и изразяват надеждата си през 2017г., министерство на
земеделието и храните на Република България и ЦНСССКЦИЕ да продължават активно
да насърчават сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ. Българската страна
ги увери, че ще следва добрите практики, възприети през изминалата година и ще
продължава да оказва необходимата подкрепа за задълбочаване на доброто
сътрудничество.
Проведените срещи с бъдещи потенциални оператори на павилиони 16+1 в
Свободната търговска зона на гр. Хъфей поставят началото на преговори за
безвъзмездно изграждане на постоянно действащи експозиционни площи, чрез които
страните от ЦИЕ да имат възможност за навлизане и в провинция Анхуей, което да
спомогне за нарастване на стокообмена между страните.

