РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
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 2018 г. и план за работа за 2019 г.

В периода 29 януари – 2 февруари 2018 г. беше осъществено работно
посещение в Македония и среща с Перица Иваноски, държавен съветник в
Министерството на земеделието, горското стопанство и водната икономика на
Македония и член на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ. Обсъдени

бяха

възможностите за участие на селскостопански производители от Македония в „16+1
Логистичен Хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти“ – Пловдив, България. Разискваха се и възможностите за развитие на проект
за засаждане на хибриден ориз.
По същото време наши експерти посетиха Сърбия, Хърватия, Словения,
Унгария, Словакия, Чехия и Полша с цел представяне на логистичната база и
Павилиона в Пловдив. При срещите си с местни компании, производители от
хранително-вкусовата промишленост, беше представен Проекта на Центъра за
закупуване на мостри за „16+1 Логистичен Хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти“ – Пловдив, България.
На 1 февруари по покана на проф. д-р Христина Янчева, ректор на АУ-Пловдив,
Васил Гелев, изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ, експертът Йовка Янева Ли
Кайханг, първи секретар в Посолството на КНР в Република България, присъстваха на
празника на Лозаро-градинарския факултет и Деня на лозаря – Трифон Зарезан.
Гостите участваха в ритуал по зарязване на лозята, провел се в учебната база на
Катедрата по лозарство в с. Брестник.
На 7 и 8 февруари 2018 г., за срещи с местни компании от хранително-вкусовата
промишленост и набавянето на мостри на селскостопански продукти за нуждите на
„16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
бул. Васил Левски 106
1527 София, България
Тел: +359 2 843 1040, Факс: +359 2 843 1234
Уебсайт: www.china2ceec.org

продукти” – Пловдив, България, се проведе работно посещение в Букурещ, Румъния.
Мострите са купени и експонирани в логистичната база на Центъра.
Васил Гелев участва на 11 януари в среща с представители на МЗХГ, БАБХ,
Китайското посолство в България и частния сектор. Обсъдени бяха 27 процедури за
износ от България за КНР, приоритетни процедури за финализиране и нови процедури,
които да могат да бъдат стартирани от китайска или българска страна през 2018 г.
Представители на Центъра участваха на 12 и 13 февруари в София в панелна
дискусия „2018 – година на туризма ЕС-Китай, нови измерения, предизвикателства и
възможности“ по време на Срещата на високо равнище на министрите на туризма на
държавите от ЕС на тема „Туризъм и икономически растеж“.
В периода 21-23 февруари във Вилнюс, Литва, беше обсъждана логистичната
организация на събитията в периода 24-26 май 2018 г.:
1. Среща на министрите на земеделието на Китай и ЦИЕ
2. 6-ата Среща на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ
3. Форума за агро търговия и икономическо сътрудничество Китай-ЦИЕ
4. Селскостопанско изложение „АгроБалт 2018“
От страна на домакините в срещите участваха Йекатерина Дмитриева, зам.-директор на
дирекция „Европейски съюз и международни въпроси“ в Министерството на
земеделието на Литва; член на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ и Кристина
Дубикувайте, началник отдел „Международни отношения“, в дирекция „Европейски
съюз и международни въпроси“ в Министерството на земеделието на Литва; член на
Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ.
На 22 февруари 2018 г. се състоя среща с Йекатерина Дмитриева, Йева
Джунолене, началник отдел „Международни отношения" и Вигантас Каткевишиус,
директор на отдел „Икономика“ към Министерството на земеделието на Литва. Във
връзка с открития през ноември 2017 г. „16+1 Логистичен хъб и Павилион за
електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Пловдив, България,
беше обсъдена възможността по време на майските събития да бъде подписан
меморандум за сътрудничество с организация в сферата на селското стопанство от
Литва. Разисквани бяха и възможностите за популяризиране на Проекта на Центъра
Електронна платформа за консолидиране на селскостопански производители от Китай
и ЦИЕ – www.16plus1cloud.org в Литва, изпращането и демонстрацията на мостри на
продукти в Павилиона в Пловдив. След срещата представителите на ЦНСССКЦИЕ
участваха в 13-ия Агро-търговски и Икономически Форум за Сътрудничество между
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Китай и страните от ЦИЕ. Сред гостите на форума бяха официален представител от
Министерство на земеделието на Литва (с изказване в областта на земеделието и
инвестициите) и представител от компанията „Йентйен Порт Груп“, пристанище
Йентиен, гр. Шънджън, КНР. На съпътстващите Форума срещи се обсъждаха и
възможностите за предоставяните от Министерство на земеделието на Литва безплатни
щандове за изложението „AgroBalt 2018”.
На 27 и 28 февруари в София Васил Гелев, експерт Йовка Янева, представители
на МЗХГ, на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, на
БАБХ и на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, участваха в Българохоландски семинар „Перспективи в агро-индустрията“ и Национален семинар на SCAR
CASA (представяне на дейността на SCAR, постоянния комитет за аграрни изследвания
към ЕК).
В периода 2-13 март Васил Гелев и делегация посетиха САР Хонконг, гр.
Шънджън и гр. Джухай, КНР. Проведоха се срещи с научни институции, компании и
заинтересовани лица за бъдещо сътрудничество и участие в проектите на Центъра
„Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти” – Пловдив, България, „Демонстрационна зона на сътрудничество в
областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“ и
Електронна платформа за консолидиране на селскостопански производители от
Китай и ЦИЕ – www.16plus1cloud.org. В рамките на посещението си в Китай,
българската делегация се срещна с представители на община Шънджън, пристанище
Йентйен, научни институции, представители на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс
Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association, „BGI Millet”, „СейфнБонд
Съплай & Logistics Ink.” (SafeNbond Supply & Logistic Inc.), представители на „Чайна
Чинхай Сентръл Истърн Юръп Трейдинг (Шенджен) Къмпани Лимитед“ (China Qinghai
Central Eastern Europe Trading (Shenzhen) Company Limited).
В резултат от съвместните действия на ЦНСССЦКИЕ, Министерството на
земеделието на Китай и Посолството на КНР в Република България на 6 Март се
проведе среща между представители на пристанище Йентйен и ЦНСССКЦИЕ. На
срещата беше уточнено бъдещото развитие на „16+1 Логистичен хъб и Павилион за
електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Шънджън, КНР. Беше
договорено по време на Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от
ЦИЕ на 25 май т. г., Министерство на земеделието на Китай да изрази официалната си
подкрепата към пристанище Йентиен за развитието на Проекта.
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Среща с представители на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън
(Shenzhen Cross-Border E-Commerce Associatio) се проведе на 7 март . Беше подписана
Съвместна декларация със следните договорености:
 създаване и развитие на „Дигитален 16+1 Логистичен хъб и Павилион за
електронна търговия със селскостопански и други продукти”; надграждане и
последващо

развитие

на

Електронната

платформа

за

консолидиране

на

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


създаване на взаимовръзки между www.16plus1cloud.org и китайски пилотни

зони за електронна търговия, компании, банки, логистични фирми, митнически органи
и други в Китай и страните от ЦИЕ.
На 8 март ЦНСССКЦИЕ проведе среща с представители на община Чуджоу и
Дзинпънг Груп (Jingpeng Group). В резултат е подписана съвместна декларация за
сътрудничество и развитие на „16+1 модерен селскостопански демонстрационен парк”
– Чуджоу, КНР на обща стойност 1 млрд. щатски долара. Партньорството ще бъде
насочено в области като:
 подпомагане демонстрацията и техниките за отглеждане и селекция на нови и
традиционни сортове селскостопански продукти от България и страните от ЦИЕ в
Китай и обратното;
 насърчаване на популяризирането на техниките за преработка на
селскостопански продукти от България и страните от ЦИЕ в Китай и обратното;
 насърчаване на обмена на най-добри знания, ноу-хау и добри практики в
областта на науката, научноизследователската и развойна дейности по отношение на
селскостопанските продукти;
 подкрепа и популяризиране на исторически, културен и туристически обмен
между България, останалите страни от ЦИЕ и Китай;
 подкрепяйки операторите на „16+1 Модерен селскостопански демонстрационен
парк“ в Китай и страните от ЦИЕ чрез „16+1 дигитален логистичен хъб и Павилион за
електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Шънджън, като
цялостна платформа от типа на G2B2C2C за трансграничен B2B, местен B2B, B2C,
C2C.
От 10 до 12 март се проведоха многократни срещи с „Чайна Чинхай Сентръл
Истърн Юръп Трейдинг (Шънджън) Къмпани Лимитед“ (China Qinghai Central Eastern
Europe Trading (Shenzhen) Company Limited) относно обсъждане на възможностите за
сътрудничество по проект „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия
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със селскостопански и други продукти” в гр.Си`ан и гр.Чънду, КНР. В резултат от
разговорите се взе решение в периода до предстоящата Седма среща на
правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ, да бъдат подписани
съвместни декларации за създаването и развитието на „16+1 Логистичен хъб и
Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” в гр.Си`ан и
гр.Чънду, КНР между ЦНСССКЦИЕ и „Чайна Чинхай Сентръл Истърн Юръп Трейдинг
(Шънджън) Къмпани Лимитед“.
В Тракия икономическа зона на 14 и 15 март представители на ЦНСССКЦИЕ и
Пламен Панчев, представител на ТИЗ, се срещнаха с фирмата „Китайска група за
сертифициране и инспекция – Източна Европа“ ООД, филиал за Източна Европа на
фирма „Китайска група за сертифициране и инспекция“, КНР. Обсъдиха се
възможностите за създаване на офис за сертифициране към Логистичен хъб и
Павилион за електронна търговия за селскостопански и други продукти – Пловдив,
България. Дзюнсин Джанг, директор на компанията и Джъмин Сие, маркетингов
директор, разгледаха Павилиона и логистичните бази на Центъра, запознавайки се с
дейността на изградените съоръжения.
На 22 март 2018 г. в София се състоя официална вечеря, дадена от
икономическите служби към посолствата на Франция и Германия в България. С
домакините на събитието Кристиле Друлхе, ръководител на отдел „Далечен изток“,
Петер Роис, ръководител на отдел „Китай“, Жан-Мари Деманж, ръководител на
регионалната икономическа служба на френското посолство в България и Йорк
Шуграф, зам.-ръководител на мисията на германското посолство в България, Васил
Гелев разговаря относно сътрудничеството по Инициативата „16+1“.
От 26 до 28 март Васил Гелев посети в Любляна Министерството на земеделието,
горите и храните (МЗГХ) на Словения. На срещи с членовете на Консултативния съвет
на ЦНСССКЦИЕ (Таня Стърница, държавен секретар на МЗГХ, Тадея Квас Майер,
генерален директор на дирекция „Земеделие“, в МЗГХ, Нина Балох, от Службата за
координация и международни отношения на ЕС в МЗГХ, Мартин Гoсенца, зам.секретар в МЗГХ), в присъствието на Димитър Абаджиев, извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Словения, бяха обсъдени възможностите
за изграждане на „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти” в Словения и участието на словенски фирми в
„16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти” – Пловдив, България.
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На 23 април в София, Центърът участва в Българо-китайски форум за „Развитие
на селскостопанските райони“. В подготовката за Форума, Центърът активно си
сътрудничи с проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика и с
представители от университета „Дзяотонг“, Шанхай, КНР.
В периода 3-13 май експерти на Центъра и Адриан Георгиев, държавен експерт,
ЕКМО, МЗХГ посетиха Шънджън, Шанхай, Чуджоу и Хонконг, КНР за обсъждане на
последващи действия във връзка с подписаните през март съвместни декларации и
споразумения.
На 4 май Шанхай делегацията, водена от Васил Гелев се срещна с китайската
държавна логистична компания CTS International Logistics Corporation Limited. CTS
Logistics прояви сериозен интерес за установяване на дългосрочно стратегическо
партньорство с „16+1 Логистичен Хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти“ – Пловдив, България. На 7 май в Нандзинг, КНР се
проведе повторна среща с логистичната компания. На 5 май беше официалната
церемония по подписването на „Споразумение между ЦНСССНЦИЕ и съвместен
център за иновации по инициативата „Пътя на коприната“ и „Споразумение за
създаване на Служба за връзка към ЦНСССНЦИЕ в Съвместен център за иновации по
инициативата „Пътя на коприната“ между ЦНСССНЦИЕ и Съвместен център за
иновации по инициативата „Пътя на коприната“. Споразуменията са подписани от
Васил Гелев изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ и г-жа Лу Джанг (Съвместен
център за иновации по инициативата „Пътя на коприната“, Belt & Road Collaborative
Innovation College, BRCIC).
Срещи с представители на oбщина Чуджоу се проведоха на 6 и 7 май. Обсъдени
бяха детайли

по изграждането

и

стартирането

на проекта „16+1 модерен

селскостопански демонстрационен парк” – Чуджоу, КНР. От китайска страна
присъстваха Джао Куън, зам.-кмет на община Чуджоу, Джонг Лаобин, директор на
селскостопанския комитет към провинция Анхуей, Янг Гуанглан от департамента по
международна дейност към община Чуджоу, Суън Юаншянг, заместник председател на
Дзинпънг Холдинг Груп (Jinpeng Holding Group), Уанг Хайян, председател на отдел
„Култура и туризъм” при Дзинпънг Груп (Jinpeng Culture & Tourism Group), Цао Дзю,
оперативен директор на отдел „Култура и туризъм” при Дзинпънг Груп (Jinpeng Culture
& Tourism Group).
Организирано беше посещение на терена, върху който е започнало изграждането
на „16+1 модерен селскостопански демонстрационен парк” – Чуджоу. Бяха представени
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водещи компании на община Чуджоу – Дзинпънг Груп, фирмата KONKA. Българската
делегация беше въведена и в производствените коридори на „Панпан Груп“.
Срещите с представители на община Чуджоу и китайската компания „Дзинпънг
Груп“ продължиха и на следващия ден. Обсъдени бяха възможностите за създаване на
съвместни предприятия между китайски и български компании за производство на
млечни продукти в община Чуджоу и евентуалното побратимяване на гр. Чуджоу с
отговарящ на критериите им за сътрудничество български град. От китайска страна
бяха предложени областните центрове Пловдив и Бургас.
По-късно на 7 май българската група посети Anhui Danuo Dairy Industry Ltd. –
водеща компания, производител на млечни продукти в гр. Чуджоу. Проведен беше
официален разговор с г-н Уо, генерален мениджър на компанията, в присъствието и на
официалните лица от община Чуджоу. Разгледани бяха възможните модели за
стартирането на съвместни проекти с български компании за производство на млечни
продукти в гр. Чуджоу. Обсъждаха се и възможностите за внасяне на продукти на
компанията на пазарите в ЦИЕ, като е възможно и изграждането на производствени
мощности в България и останалите страни от ЦИЕ.
На 8 май

се състоя се планирана среща с Шънджън Крос-Бордър И-Комерс

Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association), с които, в рамките на
посещение в периода 2-13 март 2018 г. в КНР, беше подписана съвместна декларация за
създаване и развитие на „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти”; надграждане и последващо развитие на
Електронната платформа за консолидиране на селскостопански производители от
Китай и ЦИЕ – www.16plus1cloud.org; обсъждане на детайлите относно изграждането
на щанд на ЦНСССЦКИЕ и участието на Васил Гелев в Първия глобален
трансграничен карнавал за електронна търговия и Третото международно търговско
изложение в Шънджън (The 1st Global Cross-Border E-Commerce Carnival & The 3rd
Shenzhen International Cross-Border E-Commerce Trade Expo) в периода 15-17.06.2018 г.
Обсъдени и уточнени бяха детайлите около предстоящото откриване на първия
съвместен офис в България на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън в
рамките на проекта „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти” – Пловдив, България. Страните обединиха
концепциите си по практическото сътрудничество и дейността на съвместният офис,
който да бъде открит в Пловдив на официална церемония от Румен Порожанов,
министър на земеделието, храните и горите на РБ и Хан Чангфу, министър на
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земеделието и селските райони на КНР на 27 май 2018.
Участието на ЦНСССКЦИЕ в Първия глобален трансграничен карнавал за
електронна търговия и Третото международно търговско изложение в Шънджън (The
1st Global Cross-Border E-Commerce Carnival & The 3rd Shenzhen International CrossBorder E-Commerce Trade Expo) в периода 15-17 юни също беше обсъдено, както и
следващите дейности за привличане на значими китайски инвестиции в „16+1
Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти” – Пловдив, България.
В централата на една от най-големите логистични компании в Китай – S.F.
EXPRESS, създадена през 1993 г. в Шуъндъ, Гуангдонг, на 9 май 2018 г. се състоя
работна среща. Компанията S.F. е интелигентен доставчик на логистика с предимството
на мрежовата скала. Със своите масови логистични мрежи в страната и чужбина S.F. е
интегриран оператор на логистични услуги с „авиационна мрежа + наземна мрежа +
информационна мрежа“. Презентацията направи Грейс Лонг (Grace Long) евразийски
регион на IBU, началник на S.F. Overseas Fultfillment, директор „Управление на
ресурси”. От българска страна беше представен напредъкът по проекта на
ЦНСССКЦИЕ – „16+1 Логистичен Хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти“ в Китай и страните от ЦИЕ, очакваните обеми от
продукти, които ще се търгуват между страните, спецификация на продуктите и др.
Васил Гелев детайлно представи Електронната платформа за консолидиране на
производители от Китай и държавите от ЦИЕ – www.16plus1cloud.org. Страните се
споразумяха да продължат разговорите в посока установяване на сътрудничество в
рамките на проекта „16+1 Логистичен Хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти“ и да обсъдят в най-кратки срокове възможностите
за подписване на инвестиционен проект за изграждане на складова и логистична база
на S.F. в България.
Във Фестивалния и конгресен център (ФКЦ), Варна на 18-19 май 2018 г. се
проведе Българо-китайски форум „Международни клъстерни политики“, с участието на
представител на ЦНСССКЦИЕ, който запозна гостите на събитието с дейността и
проектите на Центъра.
В столицата на Република Литва Вилнюс, от 23 до 25 май т.г. се проведе 13-ият
Форум за агротърговия и икономическо сътрудничество между Китай и страните от
ЦИЕ. Васил Гелев беше част от ръководената от зам.-министър Вергиния Кръстева
българската делегация. В програмата бяха включени Политически форум за загубите на
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храни и хранителните продукти и Срещата на министрите на земеделието на Китай и
страните от Централна и Източна Европа (формат 16+1) на тема „Интелигентно
земеделие-иновативни решения за продоволствена сигурност и безопасност на
храните”. На 24 май се проведе Шестата среща на Консултативния съвет на
ЦНСССКЦИЕ. Участваха членовете на КС от България, Китай, Литва, Хърватия,
Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия,
Словакия и Словения. След подписването на присъствен протокол от представителите
на държавите и при наличие на кворум, срещата се проведе при следния дневен ред:
Точка 1: Официално откриване на Шестата среща на Консултативния съвет на
ЦНСССКЦИЕ и поздравителни адреси от:


Шу Йонг, 16 + 1 секретариат към Министерството на външните работи на КНР



Представители от литовска страна



Ли Кайханг, Първи секретар на Китайското посолство в Република България



Васил Гелев, изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ



Адреси от Китай и страните от ЦИЕ (по азбучен ред, до 5 мин. за всяка страна)
Дискутирани теми:



Търговията между Китай и страните от Централна и Източна Европа



Бъдещи проекти между Китай и страните от Централна и Източна Европа в
областта на селското стопанство



16+1 селскостопанско сътрудничество в условията на глобализация



Повечето страни изразиха желанието си, Центърът да съдейства за ускоряването
на стартираните процедури за внос. От своя страна информирах съответните
колеги, че същото не е в правомощията на представляваната от мен
административна структура.
Точка 2: Йентиен Порт представи възможностите за създаване и развитие на

„16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти“ – Йентиен Порт, гр. Шънджън, КНР. Йентиен Порт изрази желанието си за
сътрудничество със страните от ЦИЕ в създаването на „16+1 Логистичен хъб и
Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“.
Точка 3: Представена беше Електронната платформа за консолидиране на
производители от Китай и страните от ЦИЕ – www.16plus1cloud.org с осигурени
официални акаунти (потребителско име и парола) за Китай и страните от Централна и
Източна Европа. Обсъдено беше разработването на проект „16+1 Логистичен хъб и
Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“.
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Точка 4: Участниците в Консултативния съвет разискваха ускоряването на
сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ.
ЦНСССКЦИЕ предостави формуляр за инвестиционен проект, който е
своеобразно ръководство в подготовката на инвестиционни проекти в областта на
селското стопанство. След попълването на необходимата информацията в документа
„Формуляр

за

инвестиционен

проект“

от

съответната

компания/асоциация/център/организация от Китай и страните от ЦИЕ и го представи
на ЦНСССКЦИЕ, инвестиционният проект ще се презентира от ЦНСССКЦИЕ на
селскостопански изложения, срещи, форуми със сходна концепция и пред инвеститори
от Китай и страните от ЦИЕ.
Точка 5: Разгледана и одобрена беше организацията на важни събития,
свързани с дейността на ЦНСССКЦИЕ.
Параграф 5.1: Обсъдени бяха датата и мястото на срещата на министрите на
селското стопанство през 2019 г. – 14-и форум за търговия в областта на селското
стопанство и икономическо сътрудничество между Китай и Централна и Източна
Европа. (14th China-CEEC Agro-Trade and Economic Cooperation Forum & International
Fair).
Параграф 5.2: Разисквани и приети бяха датата и мястото на Седмата среща на
Консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на
селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.
България предложи Седмата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ
да се проведе в Китай през втората половина на 2018 г.
Посещение на китайска делегация от „Tianjin Rural Work Committee“ се проведе
в периода 25-30 май. Ли Джинтин, зам.-директор на „Tianjin Rural Work Committee“,
Шаофънг Цу, Началник отдел на отдел „Финансови услуги“ в „Tianjin Rural Work
Committee“ и Лиу Джу, началник отдел „Външна икономика“ участваха в обсъждането
на теми от селскостопанския сектор. Делегатите посетиха „Tianjin Agricultural
Demonstration Park“ в Бългрия, строящ се от „Tianjin Food Group“ и отвъдморски
предприятия и проследиха прогреса на работата.
На 28 май 2018 г. ЦНСССКЦИЕ откри съвместен офис за електронна търговия
с Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън.
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Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и китайският
му колега Хан Чанфу откриха Офис за контакти на асоциация Шънджън Крос-Бордър
И-Комерс (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association), намиращ се в Тракия
икономическа зона (ТИЗ), Пловдив. Офисът ще обслужва Логистичня хъб и Павилион
за електронна търговия със селскостопански и други продукти в страните от
инициативата „16+1“ и Електронната платформа за консолидиране на производители
от Китай и страните от ЦИЕ – www.16plus1cloud.org.
„Платформата
правителствата.

гарантира

свързаност

между

юридическите

лица

и

Това е бърз, сигурен и удобен начин за свързаност. Даваме

възможност на производителите да публикуват своите продукти и посредством
изградената свързаност за реална търговия B2B и B2C“, заяви Васил Гелев,
изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ.
По време на откриването китайският министър на земеделието и въпросите на
селските райони подчерта високото качество на българските вина. „Освен вино,
България би могла да изнася и лозови насаждения", допълни министър Хан.
„България има чудесни продукти и се радваме, че сега те ще имат още по-добър
достъп до китайския пазар“, подчерта министър Румен Порожанов.
(На 24 ноември 2017 г., в Тракия икономическа зона – Пловдив, беше открит
първия Логистичен хъб за електронна търговия и Павилион за селскостопански и
други продукти. Целта му е да координира и насърчава успешната реализация на
проекта между участниците. На територия от над 10 дка бе изградена нова
инфраструктура, в т.ч. търговски и складови площи, както и административни
помещения за осъществяване на търговски операции.)
ЦНСССКЦИЕ

работи

активно

за

развитието

и

разширяването

на

многостранното сътрудничество в областта на селското стопанство и храните във
формата 16+1 чрез конкретни проекти, платформи и инициативи.
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По време на Третата среща на Работната група за земеделско сътрудничество
между Китай и България, провела се на 28 май 2018 г. в София, китайската страна
оцени

специалната

роля

на

България

в

насърчаването

на

многостранното

сътрудничество в областта на селското стопанство и храните. Третата среща беше
председателствана съвместно от Хан Чанфу, министър на земеделието и селските
райони на Китайската народна република, и министъра на земеделието, храните и
горите на Република България Румен Порожанов. Българската страна изрази
благодарността си към Китай за категоричната подкрепа в създаването и последвалата
подкрепа към ЦНСССКЦИЕ и приветства назначаването на земеделски дипломат в
посолството на КНР в България. И двете страни заявиха, че създаването на
„Демонстрационна зона на сътрудничество в областта на селското стопанство между
Китай и страните от ЦИЕ“ е ефективна мярка за задълбочаване на сътрудничеството в
областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ и изразиха
задоволство от напредъка в нейното развитие. Страните вярват, че трансграничната
електронна търговия е значим подход за популяризиране на селскостопанската
продукция. Страните са готови да подкрепят съвместните логистични и изложбени
центрове между Китай и страните от ЦИЕ чрез правителствата, предоставяйки насоки и
благоприятни условия за развитие. По време на срещата китайската страна информира,
че е създала безплатен изложбен център за селскостопански продукти от Китай и
страните от ЦИЕ в зоната на пристанище Йентиен, гр. Шънджън, КНР и приветства
представянето на селскостопански продукти от България.
„Международни дни на полето 2018“ се проведоха в базата на Аграрния
университет - Пловдив в периода 5-7 юни. Дискутирани бяха темите за „Опитни
полета“, „Зона за изложба на машини“, „Демонстрация на машини“, „Павилион“.
На 8 юни представители на ЦНСССКЦИЕ посетиха Скопие, Македония,
където се срещнаха с Перица Иваноски, държавен съветник в Министерството на
земеделието, горското стопанство и водната икономика на Македония и член на
Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ. С Проекта „16+1 Логистичен хъб и
Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ бяха
запознати местни производители. За обсъждане на следващи действия във връзка с
подписани съвместни декларации и споразумения по време на посещение през май т. г.
в Китай и обсъждане на сътрудничеството между Центъра и други заинтересовани
лица, Васил Гелев направи работно посещение в Китай в периода 11-19 юни.
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В Циндао, КНР на 12 юни се проведе среща с Лу Джанг, председател на
Съвместен център за иновации по инициативата „Пътя на коприната“, Belt & Road
Collaborative Innovation College, BRCIC. По време на посещението бяха представени
възможностите за изграждане на Служба за връзки на отделните държави от ЦИЕ в
рамките на Съвместния център за иновации по инициативата „Пътя на коприната“. Към
настоящия момент работи визов център и служба по насърчаване на инвестиции, като в
нея са представени повечето страни от ЦИЕ. Изградени са модерни зали за провеждане
на форуми и конференции, а на територия от над 3000 кв.м е предвидено представянето
на различни експозиции на селскостопански и други продукти от страните по
инициативата „Пътя на коприната“. В резултат бе препотвърдено безвъзмездното
предоставяне на напълно оборудван, декориран и обзаведен офис с площ от 500 кв.м на
Служба за връзки на държавите от ЦИЕ в рамките на Съвместния център за иновации
по инициативата „Пътя на коприната“. Предвидено бе той да бъде открит в рамките на
планираната Седма среща на КС на ЦНСССКЦИЕ.
При посещението си в административния район Дзимо, гр. Цингдао на 13
юни изпълнителният директор на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев се срещна с Дзянг Хай
Ян, директор на бюрото за насърчаване на местните и международни инвестиции на
административен район Дзимо,Цингдао и Лиу Ян, зам.-директор на бюрото за
насърчаване на местните и международни инвестиции на административен район
Дзимо, Цингдао.
Официалната церемония по откриването на Първия 616 глобален трансграничен
карнавал за електронна търговия и Третото международно търговско изложение
Шънджън (The 1st 616 Global Cross-Border E-Commerce Carnival & The 3rd Shenzhen
International Cross-Border E-Commerce Trade Expo) се проведоха на 14 юни т.г.
Събитието беше организирано от Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън
(Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association), с които на 28 май ЦНСССКЦИЕ
откри съвместен офис за електронна търговия в рамките на Логистичен хъб и Павилион
за електронна търговия със селскостопански и други продукти – Пловдив, България.
В присъствието на официалните гости, сред които Васил Гелев, Ануар АлАбдулла, посланик на Кралство Бахрейн в Китай, Джорис Салден, генерален консул на
Белгия в гр. Гуанджоу, Уанг Уей, зам.-кмет на гр. Хейюан и постоянен член на ККП,
Уанг Син, изпълнителен директор Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън и
др.,

се

проведе

церемония

по

връчването

на

наградата

„Най-динамичен

трансграничен град за електронна търговия за 2018 г.”, присъдена на Пловдив.
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Наградата се връчва за усърдната работа, със съдействието на ЦНСССКЦИЕ, на
електронната платформа за свързване, между градовете CityPlus със седалище в гр.
Шънджън и община Пловдив. Почетният плакет получи изпълнителният директор на
ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев (след завръщането си в България той връчи отличието на
кмета на Пловдив Иван Тотев, който заяви готовност за подкрепа при реализация на
бъдещи съвместни планове с Центъра и Тракия икономическа зона).
Официалната церемония по откриването на Първия 616 глобален трансграничен
карнавал за електронна търговия и Третото международно търговско изложение в
Шънджън продължи с двустранни бизнес срещи между участниците. Интерес към
дейността и проектите на ЦНСССКЦИЕ проявиха инвеститори, собственици на
електронни платформи и логистични компании. Проведе се и предвидената среща с
представители на Ес Еф Експрес (S.F. Express) с цел постигане на реални
договорености, които да бъдат завършени в рамките на предстоящата Седма среща на
правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ. Преговорите с Ес Еф
Експрес започнаха при предходното посещение на Васил Гелев и ръководената от него
делегация в Китай, в периода 3-13 май 2018г.
В срещата, проведена на 14 юни участваха Рик Лиу, изпълнен директор по
международна дейност на Ес Еф Експрес, Алекс Уанг, генерален мениджър за Западна
Европа на Ес Еф Експрес, Максим Кхисамутдинов, ръководител на клона за Източна
Европа на Ес Еф Експрес, Линда Сие, директор за бизнес развитие към международния
отдел на Ес Еф Експрес. Обсъдени бяха възможностите за предоставяне на логистични
услуги за нуждите на проекта Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти“ – Пловдив, България. (Ес Еф Експрес има повече от
400 000 служители по света и оперират над 46 чартърни полета, като засега нямат
представителство в Европа. Компанията има над 1 млрд. клиенти в Китай и си
сътрудничи с повечето електронни платформи и разплащателни системи в Азия. До
момента продукцията, която доставят и разпространяват е предимно китайска, от
където е продиктуван и интереса им към участие в проекта на ЦНСССКЦИЕ „16+1
Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти“ – Пловдив, Тракия икономическа зона, който би им позволил да разширят
дейността и пазарите си.) Постигнаха бяха договорености по изготвянето на съвместна
декларация и меморандум за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и Ес Еф Експрес,
които да бъдат официално подписани в рамките на Бизнес форума, съпътстващ
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предстоящата Седма среща на правителствените ръководители на Китай и страните от
ЦИЕ, в периода 6-7 юли 2018г.
В периода 18-20 юни 2018г. представителите на Центъра проведоха срещи с
представители на ЦИИЦ Трейдинг (Хонконг) Къмпани Лимитед ( CEEC TRADING
(HONG

KONG)

COMPANY

за

LIMITED)

обсъждане

на

възможностите

за

имплементиране на трансгранична разплащателна система в Електронната платформа
за

консолидиране

на

производители

от

Китай

и

страните

от

ЦИЕ

–

www.16plus1cloud.org. В резултат от проведените преговори и след необходимите
консултации с правните отдели на двете страни, на 20 юни бе подписано споразумение
между ЦИИЦ Трейдинг (Хонконг) Къмпани Лимитед ( CEEC TRADING (HONG
KONG) COMPANY LIMITED ) и Център за насърчаване на сътрудничеството в
областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ за имплементиране и
промотиране на транс-гранична система за онлайн разплащане, която да направи
възможно

директните

плащания

между

крайните

потребители

в

Китай

и

производителите от страните от ЦИЕ.
По същото време в България, в периода 13-16 юни, експерт Йовка Янева
приветства Ю Юнг, вицепрезидент, Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.,
Ltd., Хъ Гуоганг, управител, Shanghai Waigaoqiao International Trading Operating Center
Co., Ltd., Чен Сиаолу, Генерален директор, отдел „Международна търговия“, Shanghai
Waigaoqiao International Trading Operating Center Co., Ltd. И Джан Уан, директор, отдел
„Маркетинг“, Shanghai Waigaoqiao International Trading Operating Center Co., Ltd.
Представители от Свободната търговска зона на гр. Шанхай (SHANGHAI
WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.) посетиха България за
обсъждане на развитието на Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти.
От 20 до 26 юни Джанг Уджу, зам.- генерален директор (професор по научни
изследвания), Юан Дингянг, зам.-директор на държавната ключова лаборатория на
хибридния ориз (научен сътрудник),

Ли Ли, зам.-директор на експерименталната

базова дивизия (научен сътрудник), Ли Юсинг, научен сътрудник и Ми УейУей,
преводач, от Центъра за хибриден ориз в гр. Хунан се срещнаха с представители на
ЦНСССКЦИЕ и разискваха обмяната на ноу-хау и добри практики относно хибридния
ориз, иновациите при него и задълбочаване на сътрудничеството в областта на селското
стопанство. Служителите на Центъра за хибриден ориз в Хунан посетиха на „16+1
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Модерен селскостопански демонстрационен парк“ в Пловдив и проведоха обучение за
български фермери в областта на отглеждането на хибриден ориз.
В София на 6 юли ЦНСССКЦИЕ подписа споразумение за развитието на
проекта Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и
други продукти с водещата китайска логистична компания Ес Еф Експрес.
Постигнатите на 14 юни т.г. в гр. Шънджън, КНР договорености по изготвянето на
съвместна декларация и меморандум за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и Ес Еф
Експрес доведоха до успешна развръзка и в началото на юли мениджъри от китайската
логистична компания посетиха България. Изпълнителният директор на Центъра за
насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и
страните от Централна и Източна Европа Васил Гелев приветства Грейс Лонг (Long
Xiaomin), директор на чуждестранните отдели в Ес Еф Eкспрес и Алекс Уанг (Wang
Jichun), генерален мениджър за Западна Европа в компанията. Водени бяха преговори
за финализиране и подписване на споразуменията. ЦНСССКЦИЕ организира срещи с
представители от най-големите логистични компании в България, чиито медиатор беше
Васил Гелев. Те предизвикаха огромен интерес както от българска, така и от китайска
страна. Участниците се споразумяха да си сътрудничат по осъществяването на проекта
на ЦНСССКЦИЕ.
На 6 юли се проведе официална церемония по подписване на споразумението за
сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и Ес Еф Експрес за по-нататъшното развитие на
проекта Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и
други продукти в Китай и страните от Централна и Източна Европа. Васил Гелев и
Алекс Уанг положиха подписите си в сградата на Министерството на земеделието,
храните и горите на Република България. Церемонията се състоя в рамките на Седмата
среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и
Източна Европа и Китай, на която София беше домакин.
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Страните се споразумяха, че ще положат съвместни усилия за подпомагане на
развитието на проекта чрез разработване на логистична мрежа и възможностите за
доставки на S.F. Express в страните от Централна и Източна Европа. Договориха се за
свързването на съществуващите платформи за електронна търговия на S.F. Express с
Електронната платформа за консолидиране на производители от Китай и страните от
ЦИЕ – www.16plus1cloud.org като цялостна платформа G2B2C2C за електронна
трансгранична търговия B2B, местен B2B модел, B2C, C2C в общността, плащане,
логистика. Общите усилия на ЦНСССКЦИЕ и Ес Еф Експрес ще се изразяват в редовен
обмен

на

най-добри

практики,

обмен

на

информация

за

развитието

и

предизвикателствата на логистиката в областта на електронната търговия и
насърчаването на изграждане на знания и тяхното споделяне, във връзка с често
срещаните проблеми.
Високотехнологични стопанства и експериментални полета ще бъдат изградени
в рамките на проекта за интелигентен град „Св. София” край Елин Пелин, стана ясно от
стратегическото тристранно споразумение, подписано по време на срещата на
високо равнище 16+1 в присъствието на премиерите на 17-те държави на 7 юли 2018 г.

На Седмата среща на правителствените ръководители на Китай и страните от
Централна и Източна Европа бе подписано споразумение в присъствието на министъра
на икономиката на Р България Емил Караниколов между Capital Concept Limited,
представлявана от д-р Чао Хонг Албърт Хунг, вицепрезидент, компанията China
Construction, представлявана от Цай Кун Танг, зам.-генерален мениджър, и Васил
Гелев,

изпълнителен

директор

на

ЦНСССКЦИЕ.

Освен

изграждането

на

високотехнологична селскостопанска демонстрационна зона, със споразумението се
възлагат строителните дейности по проекта на компанията China Construction.
Демонстрационната зона в бъдещия интелигентен град ще се използва за отглеждане и
селекция на нови и традиционни сортове селскостопански продукти и техники за
тяхната преработка, както и за обмяна на добри практики в областта на
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научноизследователската и развойна дейност по отношение на селскостопанските
продукти. Една от целите на тази зона ще бъде да допринесе за историческия, културен
и туристически обмен между България, останалите страни от Централна и Източна
Европа и Китай. За целта ще бъдат изградени 17 демонстрационни сгради, на първите
етажи на които ще има национални павилиони, в които ще бъдат представени
характерни селскостопански и други продукти от съответните 16+1 държави. На
останалите етажи от сградите ще има информационни центрове, инвестиционни
консултанти, туристически агенции.
Бъдещият комплекс „Св. София“ ще включва модерен конгресен и изложбен
център и редица първокласни развлекателни и бизнес площи. В конгресните зали ще се
организират форуми на 17-те държави, ще има постоянни експозиции в изложбените
помещения, месеци на отделните държави, фолклорни фестивали. Целта е да се събуди
интереса на всеки гост да посети лично всяка от тези държави. Важен акцент ще бъде и
кулинарният туризъм – в сградите ще има специални менюта „16+1” с майстор готвачи
и традиционни специалитети от различните държави. Продуктите ще бъдат от
сертифицирани ферми от Китай и ЦИЕ, които първоначално ще бъдат отсявани и
селектирани в демонстрационните зони.
Седмата среща на върха във формата „16+1“ и паралелно съпътстващият я
Бизнес форум се проведоха на 7 юли 2018 г. в НДК. Срещата на върха на групата за
сътрудничество

между

Китай

и

Централна

и

Източна

Европа

събра

правителствените ръководители на 16 европейски държави и китайския премиер
Ли Къцян. В тазгодишната рамка България и Китай определиха четири
потенциални приоритетни области за икономическо сътрудничество през 2018 г.:
високи

технологии,

инвестиции,

индустриално

партньорство,

съвместни

предприятия; инфраструктура; селско стопанство; туризъм.
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В рамките на Седмата среща на правителствените ръководители бе официално
открита и „Демонстрационна зона на сътрудничество в областта на селското
стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“ от българския премиер Бойко
Борисов и китайския му колега Ли Къцян.

Много китайски делегати посетиха София в периода 1-15 юли и заявиха участие
в Бизнес форума „Китай-ЦИЕ“, в рамките на Седмата среща на правителствените
ръководители на Китай и ЦИЕ. ЦНСССКЦИЕ приветства и координира дейността на
гостите от КНР, организирайки престоя и срещите им в столицата.
На 24 юли Европейския търговски център (ЕТЦ) в гр. Тиендзин, КНР беше
посетен от делегация на ЦНСССКЦИЕ и на МЗХГ. По време на срещите с китайските
партньори са били обсъдени възможни форми на сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ,
фирма „Тиендзин Уаншан Джуънхъ бизнес мениджмънт кампъни ООД” и Eвропейския
търговски център по линия на Инициативата 16+1. Целта е насърчаване на вноса и
продажбата в Китай на селскостопански, хранителни и други продукти от България и
страните от ЦИЕ. Обсъждано е възможното сътрудничество между Електронната
платформа за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и
страните от ЦИЕ http://www.16plus1cloud.org, оперирана от ЦНСССКЦИЕ, и
платформата за електронна търговия на фирма „Тиендзин Уаншан Джуънхъ бизнес
мениджмънт кампъни ООД” http://www.omalletc.com, евентуалното им свързване и
взаимен достъп до базата данни.
В периода 24-27 юли в гр. Нинбо представители на ЦНСССКЦИЕ и
МЗХГ проведоха серия от срещи с представители от фирма „Джъдзян Грейт Тао икомърс кампъни ООД” и ръководството на Младежкия иновационен център Китай
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(Нинбо) – Централна и Източна Европа, сред които Джонсън Чен, директор на
Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа и
генерален мениджър на фирма „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни ООД”, Кин У,
председател на УС на фирмите „Джъдзян Грейт Тао факторинг кампъни” ООД и
„Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни” ООД и други.
Обсъден беше предварително изпратения на китайската страна проект на
Съвместна декларация между ЦНСССКЦИЕ и „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни
ООД” относно партньорство за съвместно насърчаване и развитие на Логистичен Хъб
и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти. Китайската
страна изяви съгласие за участие в Съвместна декларация, която бе официално
подписана от двете страни на 2 август 2018 г.

Представители на Центъра и МЗХГ посетиха на 31 юли Свободната търговска
зона на гр. Нинбо, КНР. Там се срещнаха с Хъ Дзян, ръководител на „Службата на
организационния комитет за Изложениe за инвестиции и търговия между Китай и
страните от ЦИЕ” и г Линда Уо, зам.-директор на фирма „Нинбо Импортед Комодити
Ексхибишън енд Трейд Сентър Кампъни”. Представителите на държавните институции
посетиха и Международния конгресен и изложбен център на Нинбо, където се намират
постоянните национални павилиони на страните от ЦИЕ с големи изложбени
пространства, в които са експонирани стоки от страните от формата 16+1. В конгресния
център в момента функционират над 20 национални павилиона. Повече от 200 фирми
излагат там над 50 000 вида стоки от 60 страни и региони в целия свят. На 8 юни 2015
г., в Центъра на Нинбо за вносни стоки, официално е открито Постоянно изложение на
продукти от страните от ЦИЕ. Целта е да се подпомогне разпознаваемостта на стоките
от страните от ЦИЕ на китайския пазар. Постоянното изложение се състои от
всеобхватен Павилион с продукти от страните от ЦИЕ с площ 1000 кв.м., в който към
днешна дата са изложени над 4000 различни стоки от 16-те страни от ЦИЕ, влизащи
във формата, осигурени от 65 доставчици. Националните павилиони на страните от
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ЦИЕ се управляват по независим начин от фирми, които търгуват със стоки от 16-те
страни и са разположени на обща площ от 4000 кв.м. В момента функционират 15
национални павилиона на страни от ЦИЕ.
В периода 1-5 септември, в изпълнение на Насоките от София от 2018 г.,
подписаните споразумения и постигнатите договорености в рамките на Седмата среща
на правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна
Европа, представители на ЦНСССКЦИЕ са проведоха срещи с представители на
унгарски, хърватски и сръбски фирми във връзка с купуването на мостри на
селскостопански и други продукти по повод инициативата на ЦНСССКЦИЕ за
популяризиране на селскостопански продукти от ЦИЕ на китайския пазар, чрез
представянето им в изградените павилиони и логистични центрове в Китай и България
и чрез публикуването им в Електронната платформа за консолидиране на
производители от Китай и страните от ЦИЕ – www.16plus1cloud.org.
На 10 септември Васил Гелев проведе среща с китайска делегация от
Постоянният комитет на провинциалния конгрес на провинция Хайнан, КНР в
Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти” в Пловдив. По време на срещата са обсъдени популяризирането и
подпомагането на официалния парламентарен обмен и приятелските отношения
между Пловдив и Хайнан, насърчаването на икономическия обмен, туризма и
културата при съвместното изграждане на Свободна търговска пристанищна
инфраструктура на Хайнан по Инициативата „Един пояс, един път“.
На 14 септември Центърът прие китайска делегация от Бюрото за търговия на
провинция Лияонин, Китай. От Бюрото по търговия към правителството на провинция
Ляонин, КНР на срещата присъстваха Ши Джиансин, зам.-генерален секретар, Тан
Шенфей, зам.-генерален директор, Джи Фънджон, зам.-директор, Юан Мудъ, зам.директор, Лио Син, директор на Бюро по търговия на община Хулудао, КНР, Ли
Гуйхуа, главен секретар на Бюро по търговия на община Хулудао, КНР. Обсъдени бяха
възможностите за сътрудничество и практическото реализиране на проектите
Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други
продукти и „Демонстрационна зона на сътрудничество в областта на селското
стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“.
На 25 септември в Дома на културата „Борис Христов“, Пловдив се проведе
конференция под надслов „Насърчаване на търговския обмен и взаимотношенията
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между Шеъджън и Пловдив“. Събитието, на което Васил Гелев представи дейността и
проектите на Центъра бе организирано от община Шънджън, съвместно с община
Пловдив, Тракия икономическа зона и Българо-китайската асоциация за бизнес
развитие.
В Прага се проведе Китайски инвестиционен форум в периода 15-17 октомври.
Сред лекторите и гости на Форума, по покана от чешка страна бе и Васил Гелев.
Изпълнителният директор на Центъра участва в Панелна дискусия II на тема „Селско
стопанство и хранителна промишленост“.
На 19 октомври представители на ЦНСССКЦИЕ и МЗХГ проведоха среща с
зам.-секретаря на Комитета на Китайската комунистическа партия на провинция
Хайнан в София, България. Обсъдени бяха:
 развитието на сътрудничеството в областта на земеделието, храните и горите
между България и провинция Хайнан.
 многостранното сътрудничество в рамките на Инициативата за сътрудничество
между Китай и страните от ЦИЕ.
 развитието на проектите „16+1 Модерен селскостопански демонстрационен
парк” и „Логистичен център и Павилион за електронна търговия със
селскостопански и други продукти“.
На 20 октомври в НДК се проведе Четвъртата среща на местните лидери па
Инициативата „16+1“. Васил Гелев участва в пленарната сесия „Туризъм и селско
стопанство“, провела се в рамките на срещата на високо равнище. Китайски делегати
от гр. Нинбо и провинция Ляонинг, участници в международното събитие, се
срещнаха с министъра на земеделието, храните и горите на Р България Румен
Порожанов, представители МЗХГ и Центъра, съответно на 22 и 23 октомври.
В рамките на Форума за китайско-европейско сътрудничество, провел се за
първи път в гр. Хайку и организиран на територията на Свободната търговска зона в
провинция Хайнан от нейното основаване насам, на 31 октомври беше подписано
„Споразумение за сътрудничество в областта на шафрановата индустрия“ между
ЦНСССКЦИЕ и компанията „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко.“
ООД.

Споразумението

подписаха

Васил

Гелев,

изпълнителен

директор

на

ЦНСССКЦИЕ и Джу Ханлянг, основател и председател на китайската компания.
Свидетел на официалното подписване бе Ли-Ронг Шън, професор в Джъдзянския
университет, Китай. Изследователската работа на професора е насочена към
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функционалния процес на храните, безопасността на храните и хранителната
молекулярна биология.

Реагирайки адекватно на нуждите на китайското население и вземайки активно
участие в „Един пояс, един път“, „Възраждане на селските райони“ и „Здравословен
Китай“, двете страни се споразумяха да работят в посока създаване на механизъм за
сътрудничество и информационен обмен за популяризиране на селското стопанство,
науката и технологиите, търговията, туризма и културния обмен, и изграждането на
модерен селскостопански демонстрационен парк „16 + 1“. Двете страни ще насърчават
вноса и износа на шафрановите луковици и свързаните с тях продукти и ще се стремят
да осигурят вноса на първата партида луковици и сродни продукти от Централна и
Източна Европа в Китай през 2019 г. Предвижда се организирането на форум април –
май 2019 г., на който китайската страна ще обмени опит с колегите си от Аграрния
университет в Пловдив, ще бъде обсъдена и възможността за създаването на
студентска програма между университета под тепетата и Джъдзянския университет с
ръководител проф. Ли-Ронг Шън.
Офисът за връзка на ЦНСССКЦИЕ в Младежкия иновационен център Китай
(Нинбо) – Централна и Източна Европа беше официално открит на 2 ноември 2018 г.
в гр. Нинбо от Васил Гелев, изпълнителен директор на Центъра и Хан Хуан, зам.директор на Търговската комисия към правителството на гр. Нинбо. Двете страни
подписаха съвместна декларация (между ЦНСССКЦИЕ и търговската комисия към
правителството на Нинбо), в който се ангажират да открият повече китайски канали за
внос, износ, дистрибуция, търговия на дребно, и да развият логистичното
сътрудничество в областта на електронната търговия със селскостопански и други
продукти между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Към Офиса за
връзка, ЦНСССКЦИЕ откри и изложбено пространство в Младежкия иновационен
център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа. На събитието присъства Ян
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Уайгу, зам.-генерален секретар на общинското правителство в Нингбо, Джан Ян,
директор на Търговския комитет на Нинбо, Джън Миндзюн, зам.-директор на
правителството на област Дзянбей, Ю Хайдонг, началник на отдела за Централна и
Източна Европа (регионално сътрудничество), Хъ Дзйен от организационния комитет
на Китайската инвестиционна и търговска изложба за страните от Централна и
Източна Европа, Джонсън Чън, директор на Центъра за младежки иновации в Китай
(Нинбо) и други представители на правителството на Нинбо.

В периода 5-6 ноември министърът на икономиката на Република България Емил
Караниколов и ръководената от него бизнес делегация, част от която бе и Васил Гелев,
посетиха Първото издание на Китайския международен панаир за вносни стоки (CIIE),
което се проведе в Шанхай. В делегацията участваха представители на 32 български
компании-изложители, които представиха своите стоки и услуги в секторите
хранително-вкусова промишленост, козметика и услуги. В рамките на международния
панаир Васил Гелев проведе срещи с представители на фирми от България, като им
представи новооткрития Офис за връзка към Центъра в Нинбо. Много от компаниите
се отзоваха на инициативата на ЦНСССКЦИЕ за събиране на мостри за изложбената
част, открита едновременно с Офиса за връзка. Договорено бе продукцията от родните
производители да се консолидира след края на изложението и изпрати в Нинбо.
На 7 ноември в Шънджън представители на ЦНСССКЦИЕ проведоха среща с
логистичната компания Ес Еф Експрес (S.F.EXPRESS). По-рано т.г. страните са
обсъдиха възможностите за сътрудничество и създаването на трансграничен проект за
електронна търговия, в който Ес Еф Експрес предоставя трансгранична платформа за
електронна търговия за внос на китайски качествени продукти на българския пазар и
износ на български продукти за китайскитe потребители. Уебсайтът и URL адресът на
платформата за електронна търговия са: www.bg.intmall.com. На вниманието на Васил
Гелев и водената от него делегация беше представена лабораторията на логистичния
гигант за технологични иновации в пакетирането на стоки.
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Инициативата на ЦНСССКЦИЕ „Логистичен хъб и Павилион за електронна
търговия на селскостопански и други продукти“ стъпи в Китай и на 8 ноември бе
открит „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия на селскостопански
и други продукти“, пристанище Йентйен, гр. Шъндън, КНР.

В присъствието на официалните лица бе подписано Рамково споразумение за
сътрудничество в областта на електронната търговия, логистиката и изложението на
продукцията между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на
селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и
„Шънджън Йентйен Порт Груп Ко.“, ООД, КНР. След подписването, гостите на
церемонията разгледаха експозиционната част и изложената продукция на компании
от Централна и Източна Европа. През последните месеци ЦНСССКЦИЕ взе дейно
участие в инициативата за събиране на мостри на пристанище Йентйен. Центърът
методично

събра

мостри

на

селскостопански

и

други

продукти,

подготви

необходимата продуктова информация и консолидирано изпрати с морско и авио
карго представените от компаниите мостри.
По-късно през деня се проведе Седмата среща на Консултативния съвет към
ЦНСССЦКИЕ. Медиатор и домакин на Седмата среща на Консултативния съвет е
Васил Гелев, изпълнителен директор. От китайска страна на заседанието са
присъствали: Ли Хонгтао, Йе Баоцюен, Сонг Дзигуо, У Лифънг, Танг Джишао, Джао
Сюедзин, Уанг Сиоусонг, Джу Синюан, Пънг Хонгбуо и бизнес представители.
Уважилите срещата от страните от ЦИЕ бяха Сийм Тийдеман, Естония, Бернадет
Томас, Унгария, Кристина Минейкиене, Литва, Бланка Гойебиовска, Полша, Тадея
Майер, Словения, Дайна Клепоне, Андриус Санкаускас. По време на срещата са
представени:


„16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия на селскостопански и
други продукти“, пристанище Йентйен, гр. Шъндън, КНР;
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„16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия на селскостопански и
други продукти” – Пловдив, България;



Електронната платформа за консолидиране на селскостопански производители
от Китай и страните от ЦИЕ – www.16plus1cloud.org;



Успешни проекти в бизнеса.

Поради липса на кворум, обсъждане и приемане на дата и място за провеждането на
Осмата среща на Консултативния съвет към ЦНСССЦКИЕ през 2019 г. не се състоя.
Васил Гелев и делегацията му се срещнаха с представители на ЦИИЦ Трейдинг
(Хонконг) Къмпани Лимитед (CEEC TRADING (HONG KONG) COMPANY LIMITED)
същата вечер, за обсъждане на възможностите за имплементиране на транс-гранична
разплащателна система в Електронната платформа за консолидиране на производители
от Китай и страните от ЦИЕ - www.16plus1cloud.org.
В рамките на Първото издание на Китайския международен панаир за вносни
стоки (CIIE), проведено в Шанхай на 9 ноември, КНР Васил Гелев проведе повторни
срещи с представители на фирми от България и на 10 ноември българските
производители предоставиха мостри на продукцията си, които бяха транспортирани и
изложени изложени в новооткрития Офис за връзка на ЦНСССКЦИЕ в Нинбо. Бяха
организирани промоции с местни предприемачи и заинтересовани към продуктите от
ЦИЕ лица.
Делегация от гр. Сюенчън, провинция Анхуей посети България на 13 ноември
Тан Янчан, зам.-кмет на общинско управление на Сюенчън, Ли Дзингуо, зам.-генерален
секретар на общинско управление на Сюенчън; директор на седалището на „Wanling
Technological Innovation Construction“, Лиу Дзичун, зам.-директор на комисията по
икономика на Сюенчън, Уан Уън, зам.-директор на Бюрото за насърчаване на
инвестициите, Диао Хайхуа, зам.-изследовател в Бюрото по наука и технологии, Джао
Хуа, главен секретар на Офиса за външни връзки на Сюенчън обсъдиха с Васил Гелев и
служителите на Центъра възможностите за сътрудничество.
На 20 ноември делегация от Международната търговска палата „Пътят на
коприната“ (SRCIC) посети Министерството на земеделието, храните и горите.
Обсъдиха се възможностите за сътрудничество по инициативите „Един пояс, един път”
и „16+1“, всеобхватното стратегическо партньорство между ЕС и Китай и дневния ред
за 2020 г. между ЕС и Китай. От китайска страна на срещата присъстваха:
Жан-Ги Карие, изпълнителен председател на Международната търговска палата
„Пътят на коприната“ (SRCIC), КНР
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Стив Ли, зам.-председател и генерален секретар на SRCIC
Дейвид Киан, председател на Финансовата комисия на SRCIC
Даян Биан, зам.-генерален секретар на SRCIC
Малинна Ли, асистент на генералния секретар на SRCIC
Емма Уей, директор на Центъра по членството на SRCIC
Лиуюн Сун, мениджър „Проекти“ на дирекция „Сътрудничество и развитие“ на
SRCIC
Сяолун Гао, главен изпълнителен директор на „ЮанФан Груп Ко.“ ООД
Тианян Сиа, главен представител на „Рунси Трейдинг Ко.“ ООД (Пекин)
Суяо Лиу, директор на „Фийникс Филм енд Телевижън (Шънджън) Ко.“ ООД
Дзя Хан, фотограф, „Фийникс Филм енд Телевижън (Шънджън) Ко.“ ООД
От българска страна гостите приветстваха:
Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на Република
България
Адриан Георгиев, ЕКМО
Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ
Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП
Габриела Димитрова, директор, БТПП
Александър Томов, консултант към БТПП
Димитър Митев, организационен комитет
На 23 ноември делегация от Министерството на търговията, КНР посети офиса
на Центъра. Чи Уанлеи, директор отдел „Електронна търговия и информатика“,
Министерство на търговията, Чен Джонг, зам.-директор отдел „Електронна търговия и
информатика“, Министерство на търговията и Син Линлин от отдела „Електронна
търговия и информатика“, Министерство на търговията обсъдиха възможностите за
сътрудничество. В рамките на визитата си посетиха „16+1 Логистичен хъб и Павилион
за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Пловдив, България,
докато Васил Гелев презентира и разказа подробно за Проекта.
На 4 декември в гр. Шанхай се проведе среща с Шан Уей, генерален мениджър
на Итърнал Азия Съплай Чейн (Eternal Asia Supply Chain Co., Ltd.) и служители на
компанията с цел обсъждане на митническите процедури за внос на селскостопански,
хранителни и други продукти, свързани с дейността на Офиса за връзка на
ЦНСССКЦИЕ в гр. Нинбо. На срещата беше представена информация за организацията
на внос на продукти, за които се изисква температурен режим. Възможните методи за
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доставка от България до Китай са два – морско и въздушно карго. Итърнал Азия
Съплай Чейн Компани Лимитед има опит и в двата вида доставки, първата китайска
публично предлагана компания (борсов код: 002183), а шест поредни години е в
класацията на 500-те най-големи компании в Китай. Беше предоставена и информация,
влизаща в сила от 1.01.2019 г., за възможностите за внос на селскостопански и
козметични продукти в Китай, чрез т.н. трансгранична търговия. Продуктите, които
попадат в позитивният списък и могат да бъдат внасяни безпрепятствено в Китай по
способите на трансграничната търговия, не подлежат на митническо таксуване и могат
да се търгуват без наличие на двустранен протокол между страните. Новост в
позитивния списък е наличието на свежи плодове и зеленчуци, включително и от
България, които вече могат свободно да бъдат търгувани с крайния китайски
потребител.
На 7 декември беше посетен Демонстрационнния парк за селско стопанство в
гр. Янтйен, окрък Ханджоу, провинция Джъдзиян, КНР. Проведоха се срещи с
представители на Джъдзянския университет с ръководител проф. Ли-Ронг Шън
относно подписаното на 31 октомври 2018 г. „Споразумение за сътрудничество в
областта на шафрановата индустрия“ между ЦНСССКЦИЕ и компанията „Джъдзян
Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко“. ООД. Споразумението подписаха Васил
Гелев, изпълнителен директор на Центъра и Джу Ханлянг, основател и председател на
китайската компания. Обсъдени бяха възможностите за създаване на механизъм за
сътрудничество и информационен обмен за популяризиране на селското стопанство,
науката и технологиите, търговията, туризма и културния обмен, и изграждането на
модерен селскостопански демонстрационен парк "16 + 1". Двете страни ще насърчават
вноса и износа на шафрановите луковици и свързаните с тях продукти и ще се стремят
да осигурят вноса на първата партида луковици и сродни продукти от Централна и
Източна Европа в Китай през 2019 г. Предвижда се организирането на форум април –
май 2019 г., на който китайската страна ще обмени опит с колегите си от Аграрния
университет, гр. Пловдив и Селскостопанската Академия към МЗХГ, ще бъде обсъдена
и възможността за създаването на студентска програма между университета под
тепетата и Джъдзянския университет с ръководител проф. Ли-Ронг Шън.
Съвместно с представители на местната власт на Ханджоу, официални лица от
Джъдзянския университет и директора на „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и
технологии Ко. ООД”, представителите на Центъра посетиха земеделски съоръжения в
рамките на Демонстрационния парк за селско стопанство в гр. Янтйен. Паркът е
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изграден на територия от 1 500 000 му (китайска мерна единица за площ) по
инициатива на китайското и японското правителство чрез субсидия от община
Ханджоу преди 5 години и представя модерни технологии от Китай и Япония.
Селскостопанските продукти се отглеждат по високи технологии, с много висока
производителност и с минимален човешки ресурс. Готовата продукция се продава в
търговските вериги, а приходите от дейността се използват за инвестиции.
Основната полза от Демонстрационния парк за селско стопанство в гр. Янтйен е
за местното фермерско население, което на база установените добри производствени
практики и при наличието на действащи канали за реализация, могат да продават
отгледаната от тях продукция и да генерират значителни печалби.
По инициатива на президента на Китай Си Дзинпин, правителството на Ханджоу
е определено да развива и насърчава вноса и отглеждането на шафранови луковици.
Чрез успешното реализиране на пилотния проект за изграждане на „16+1 Модерна зона
за селскостопанско сътрудничество“ между ЦНСССКЦИЕ, „Джъдзян Янтйен за
земеделие, наука и технологии Ко“., ООД и Джъдзянския университет, местното
правителство на Ханджоу има за цел да се превърне в разпределителен център за
отглеждане и търговия на шафранови луковици, внесени от ЦИЕ за Китай, правейки
възможно ускоряването на икономическото развитие на фермерите в изостаналите
провинции в западен Китай.
В продължение на проведеното посещение в Демонстрационния парк за селско
стопанство в гр. Янтйен, по покана на Центъра за развитие на селскостопанските
технологии към Джъдзянския университет, на 8 декември се проведе втора среща
между представители на местната власт, официални лица от Джъдзянския университет,
представители на “Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко., ООД” и
ЦНСССКЦИЕ. И двете страни постигнаха консенсус след дискусия по следните
въпроси:


Съвместно насърчаване на сътрудничеството на академичния обмен на
селскостопански технологии между университета Джъдзян и ЦНСССКЦИЕ.
Изготвянето на програмата ще се извърши основно от Центъра за развитие на
селскостопанските технологии към Джъздянския университет, с участието и
подкрепата на „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко.” ООД, в
сътрудничество с ЦНСССКЦИЕ и Селскостопанската служба по земеделски
въпроси към местното правителство на Ханджоу, която ще предоставя
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информацията до съответните отдели на Министерство на земеделието и
селските райони на КНР.


Програма за обмен на земеделски технологии:
- Създаване и развитие на „16+1 Демонстрационен парк за сътрудничество в
областта на технологиите между Китай и страните от Централна и Източна
Европа“, основно от университета Джъдзян, с финансовата и ресурсна подкрепа
на местните власти и с активното участие на свързаните с тях предприятия, да
отговаря за въвеждане и обмен на източници на растителни и животински
генетични плазми, както и насърчаването и трансформирането на научните
достижения в селското стопанство.
- Подготовка и създаване на лаборатории за обмен на селскостопански
технологии между Китай и страните от Централна и Източна Европа, които
заедно да допринасят за изследователската работа на университета Джъдзян и
съответните учебни заведения в страните от Централна и Източна Европа.
- Стартиране на „Академичен форум за селскостопански науки и технологии
между страните от Китай и Централна и Източна Европа“, ръководен от
Джъдзянския университет, провеждащ ежегодни форуми за сътрудничество с
различни страни.
- Иницииране на „Обучителна база на селскостопанските науки и технологии
между Китай и Централна и Източна Европа“, отговаряща за обучението и
усъвършенстването на селскостопански специалисти от страните от Централна и
Източна Европа, под лидерството на Джъдзянския университет.
- Създаване на междуучилищно сътрудничество и студентски обмен между
университета Джъдзян и университети от страните от ЦИЕ, като Аграрния
университет в Пловдив, Селскостопанската академия в София и ИАСАС.



Предложенията, които направи Васил Гелев, изпълнителен директор на
ЦНСССКЦИЕ, иницииращ работата по предварителното сътрудничество:
- През март 2019 г. ректорът на Аграрния университет в България ще бъде
поканен за посещение в университета Джъдзян, за да обсъди подписване на
протокол за междуучилищен обмен и обсъждане на сътрудничество в
шафрановата индустрия и международния обмен на студенти.
- По покана на ЦНСССКЦИЕ, представителния екип от специалисти и
преподаватели в Джъдзянския университет и Ханджоу ще посетят страните от
Централна и Източна Европа, проучвайки селскостопанския сектор и
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провеждайки многостранни форуми в периода от 1-10 май 2019 г.
- Обсъждане на техническото обучение и по-нататъшната работа по
сътрудничеството в шафрановата индустрия и бубарството.
- Създаване на сътрудничество мужду Джъдзянския университет и “Джъдзян
Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко.”,ООД

и стартиране на

експерименталната работа по въвеждането на шафранови луковици от България,
координирана от ЦНСССКЦИЕ.
На 9 декември т.г. в Нинбо се проведе се работна среща в офиса за връзки на
ЦНСССКЦИЕ в гр. Нинбо с правителствена делегация от гр. Сюенчън, провинция
Анхуей, КНР, като продължение на срещата, състояла се в София миналия месец. От
китайска страна беше изразен интерес за оказване на съдействие от страна на
ЦНСССКЦИЕ на компании от гр. Сюенчън при навлизането им на международните
пазари в ЦИЕ. Обсъдени бяха и някои основни отрасли, които биха могли да бъдат
насърчавани да изнасят продукцията си, а именно: чай, фармацевтични продукти,
свежи плодове и зеленчуци. Обсъдено и договорено беше посещение на представители
на ЦНСССКЦИЕ в гр. Сюенчън през месец януари 2019 г., когато да бъдат обсъдени
детайлите и да се подпише рамково споразумение за сътрудничество между
ЦНСССКЦИЕ и община Сюенчън. А също така и официално да бъде даден старт на
проект за насърчаване на млади предприемачи.
На 10 декември представители на ЦНСССКЦИЕ се срещнаха с експерти от
Общинската комисия по търговия на гр. Нинбо. По покана на Центъра от българска
страна на срещата присъства и Костадин Джатев, ръководител на Службата по
търговско-икономически

въпроси

в

гр.

Шанхай.

Страните

се

споразумяха

информацията за политиките и наръчниците, касаещи дейността на ЦНСССКЦИЕ, да
бъде изпратена от служителите на Общинската търговска комисия на Нинбо до края на
декември 2018 г. Китайската страна ще предостави информация за минимум 5 агенции
за внос и 5 логистични компании, опериращи на територията на града, а ЦНСССКЦИЕ
ще запознае заинтересовани компании от България и ЦИЕ с нея. Определена бе работна
група между представители на ЦНСССКЦИЕ и Общинската комисия по търговия на
Нинбо, която да проведе първата си работна среща идния месец. Групата ще търси
отговори и решения на повдигнатите по време на срещата въпроси, както и ще планира
участието на Центъра в Петото Изложение за инвестиции и търговия между Китай и
страните от ЦИЕ – Нингбо (China-CEEC Investment and Trade Expo) през юни 2019 г.
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План за дейността на ЦНСССКЦИЕ за 2019 г.
Събития от съществено значение за сътрудничеството между Китай и страните
от ЦИЕ, в които ЦНСССКЦИЕ е предвидено да участва или организира през 2019 г.:
През първото полугодие Центърът ще съсредоточи усилия в:


Провеждане

на

Осмата

среща

на

Консултативния

съвет

към

ЦНСССКЦИЕ


Участие в Петото Изложение за инвестиции и търговия между Китай и
страните от ЦИЕ – Нингбо (China-CEEC Investment and Trade Expo) през
юни 2019 г. Центърът планира стратегия за организиране на кампания по
събиране на мостри на селскостопански и други продукти от, с цел
тяхното промотиране на китайския пазар посредством Изложението в
Нинбо



Организирането

през

май

2019

г.

на

Академичен

форум

за

селскостопански науки и технологии между страните от Китай и
Централна и Източна Европа за обсъждане и имплементиране на проект
за развитие на шафрановата индустрия и бубарството
За юли-декември 2019 г. Центърът планира:


Провеждане на Среща на министрите на земеделието по Инициативата „16+1“ и
Деветата среща на консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ. Събитията се
предвижда да бъдат проведени в КНР.



Стартиране на инициатива за насърчаване на младите предприемачи в Китай и
страните от ЦИЕ посредством електронна търговия;
Целогодишно ЦНССКЦИЕ:



Провежда срещи с представители на фирми от България и ЦИЕ, за да ги
информира за съществуващите възможности за търговия в КНР.

Организиране на събития и дейности, свързани с популяризирането на Проектите на
Центъра по Инициативата „16+1“ „Логистичен хъб и Павилион за електронна
търговия със селскостопански и други продукти” – Пловдив, България,
„Демонстрационна зона на сътрудничество в областта на селското стопанство
между Китай и страните от ЦИЕ“ и Електронна платформа за консолидиране
на селскостопански производители от Китай и ЦИЕ – www.16plus1cloud.org.
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