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1. Въведение 
 

С Mеморандум за разбирателство между Министерство на земеделието, храните 

и горите на Република България и Министерство на земеделието и развитието на 

селските райони на Китайската народна република, подписан в Букурещ на 29.10.2014 

г., е създаден Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от ЦИЕ (ЦНСССКЦИЕ). 

 

2. Правен статут 
 

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от ЦИЕ, наричан по-долу за краткост „Център”, е 

създаден към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) на Република 

България, на основание чл. 60 от Закона за администрацията, като юридическо лице – 

второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и 

горите. 

Издръжката на Центъра се формира основно от субсидия от републиканския 

бюджет на България чрез бюджета на МЗХГ, приходи от собствена дейност и дарения. 

Китай и страните от ЦИЕ не дължат заплащане на членски внос или други такси към 

Центъра.  

Центърът от българска страна се ръководи и представлява от директор, назначен 

от министъра на земеделието, храните и горите на Р. България. 

При изпълнение на своите функции директорът се подпомага от Консултативен 

съвет. 

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.  

 Членовете на Консултативния съвет се номинират от министрите на земеделието 

на съответните държави. 

          Членовете на Консултативния съвет от всяка страна поемат своите разходи за 

транспорт, настаняване и други, свързани със заседанията на Консултативния съвет 

разходи, които се провеждат на ротационен принцип два пъти годишно. 

Членовете на Консултативния съвет от китайска страна са с ранг „генерален 

директор” и „началник отдел”. 

Консултативният съвет обсъжда и предлага годишните планове за дейността на 

Центъра. 

Консултативният съвет приема годишен отчет и периодични отчети за 

дейността на Центъра. 

Заседанията на Консултативния съвет се свикват и председателстват от 

българския директор на Центъра, който е и член на Консултативния съвет. 

Заседанията на Консултативния съвет се считат за редовни, ако на тях 

присъстват най-малко две трети от неговите членове. 
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Консултативният съвет взема решения с мнозинство от две трети от 

присъстващите членове. 

За всяко заседание, решенията се отбелязват в протокол, който се подписва. 

В случай че член на Консултативния съвет не е съгласен с дадено взето 

решение, той/тя може да изрази особено мнение в писмен вид, което се прилага към 

протокола. 

При необходимост, по решение на Председателя, Консултативният съвет може 

да провежда неприсъствени заседания чрез писмена процедура. 

Председателят изпраща въпросите, които се разглеждат, на членовете на 

Консултативния съвет поне две седмици преди крайния срок за изявленията. 

Всеки член на Консултативния съвет предоставя становище в определения срок. 

 

3. Дейност 
 

Чрез дейността на Центъра се задълбочава сътрудничеството в селското 

стопанство на взаимноизгодна основа между Китай и страните от ЦИЕ. Страните се 

възползват взаимно от споделяне на идеи, обмен на добри практики, изследвания за 

иновативни решения. Такова сътрудничество разширява хоризонтите, спомагайки за 

намирането на устойчив модел на селското стопанство и стимулирайки развитието на 

търговията със земеделски и хранителни продукти. 
 

Центърът съдейства за засилване на двустранното и многостранно 

сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието, храните и 

горите чрез идентифицирането на ключови области и стимулиране на 

взаимодействието между икономически субекти. Центърът е платформа за планиране и 

осъществяване на практическо сътрудничество между реални субекти в селското 

стопанство – земеделски сдружения и компании, производители на храни, напитки и 

оборудване, търговци и инвеститори. 
 

              С цел насърчаване на развитието на търговските отношения в аграрния сектор 

между Китай и страните от ЦИЕ, Центърът да съдейства за откриването на Национални 

павилиони на страните от ЦИЕ в китайските зони за свободна търговия, като постоянно 

действаща търговска платформа. По този начин е възможно промотирането на 

селскостопански стоки, които биха намерили добър прием на китайския пазар, като: 

месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, плодови и зеленчукови консерви и 

сокове, пчелен мед, гъби, вина и спиртни напитки, минерална вода, тютюн и тютюневи 

изделия и др. 

Центърът функционира като платформа за насърчаване на двустранна и 

многостранна основа на бизнес-контактите и бизнес-взаимодействието между фирми, 

организации и асоциации от Китай и 17-те страни от ЦИЕ, съдействайки за 

сключването на сделки за търговия със селскостопански и хранителни продукти, 

спомага за привличането и осъществяването на инвестиции в сферата на земеделието и 

хранително-вкусовата промишленост, съдейства за създаването на смесени 

предприятия, подпомага реализирането на проекти в областта на земеделието, храните 

и горите. 
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Относно действието на Центъра като информационно звено между Китай и 

страните от ЦИЕ е създадена платформа за сътрудничество с единна база данни между 

китайски институции, организации и предприятия и такива в 17-те държави от ЦИЕ, за 

улесняване на бизнес-контактите, информационния обмен и други въпроси от взаимен 

интерес.  

Официалната интернет страница на ЦНСССКЦИЕ /www.china2ceec.org/ 

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 се поддържа от българската страна.  

 

Всеки заинтересован може да регистрира фирмен профил, посочвайки и вида на 

сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае. Актуална информация се 

публикува на официалната интернет страница на Центъра от лицето за контакт в 

България и до нея имат достъп всички партньори от мрежата в Китай и страните от 

ЦИЕ. 

Чрез единната база данни контактните точки на мрежата от всички 18 държави 

обменят информация, разпространяват оферти за бизнес сътрудничество, намират 

производствени, търговски или финансови партньори. 

Единната база данни спомага 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. 

 
 

http://www.china2ceec.org/

