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1. КаКВо е УиЧат? 

 иЧат (WeChat) （微信） е услуга/приложение за текстови и 
гласови съобщения чрез мобилни телефони, разработена 
от тенсент Холдинг оод (Tencent Holdings Limited) в 
Китай и за първи път въведена в употреба през 2011 г.  
Приложението се предоставя за Android, iPhone, BlackBerry, 
и Windows Phone.

Понастоящем УиЧат е най-голямата социална мрежа 
в Китай, с над 1 милиард потребители в края на 2018 г., 
изпратени 5 милиарда съобщения за годината, 410 милиона 
проведени аудио и видео разговори. УиЧат е изключително 
важен канал за маркетинг и продажби на всички компании, 
предоставящи стоки и услуги на китайския пазар.  

УиЧат е едно от най-популярните приложения за 
мобилни телефони в света и сериозен конкурент на 

e
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Whatsapp и viber. Уичат има многобройни функции за 
индивидуални и бизнес потребители, включително видео 
чат, гласов разговор, sms, игри, сканиране с Qr кодове, 
разплащания от различен вид, и още много други. 

Уичат предлага старнадртен четец на Qr кодове и по-
добро интегриране на послания, промоции и информация, 
приложена към кода. на много визитни картички в Китай 
вече се слагат Qr кодове, които се сканират автоматично с 
Уичат приложението. 

Уичат позволява създаването на електронни 
магазини и изпращането на пари на други регистрирани 
в Уичат акаунти. може да се купят стоки и услуги от 
машини в Китай чрез Уичат приложението с активно 
разплащане на телефона (билети за кино, жп транспорт 
и т.н.). Услугите за бизнеса се ползват чрез създаване на 
официален акаунт. 

Уичат предлага и възможности за  трансгранично 
разплащане и електронна търговия в самото приложение, 
като позволява транзакции през мобилни телефони 
чрез tenpay (аналог на paypal) при официални акаунти 
на Уичат. за целта може да се регистрира плащане чрез 
тенпей (tenpay), които вече имат офиси в целия свят, 
включително във великобритания, испания, Холандия, 
германия, малта, Франция, русия, чехия, италия, 
Швейцария, Финландия, Швеция, люксембург. офисите 
предлагащи регистрация на тенпей са изброени на 
следния линк: https://pay.weixin.qq.com/index.php/public/we-
chatpay_en/partner_search#/ с лица за контакт.  

за повече информация за Уичат: https://www.wechat.
com/ и https://www.whatiswechat.com/
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В
2. ФУнКции на УиЧат

УиЧат съществуват два основни вида акаунти - 
индивидуален и официален. индивидуалният изисква 
идентификация само чрез актуален телефонен номер, на 
който се изпраща парола или анонимно позвъняване без 
отговор. официален акаунт в УиЧат е необходим за бизнес 
услуги като продажби и т.н., описани по-долу.

w 2.1 Функции за индивидуални потребители
 • Текстови съобщения и разговори, видео разговори
• Споделяне на местоположение (статично и динамично)
• Сканиране на QR кодове
• Търсачка в УиЧат  (само от УиЧат свързани акаунти)
• Стена с новини от приятели (УиЧат Моменти, аналог на 

Фейсбук)
• Електронен портфейл (връзка с дебитни и кредитни 

карти и плащане чрез сканиране на QR кодове)
• УиЧат разплащания (чрез QR кодове, Quick Pay 

система, In-App или уеб-базирани методи)
• Разплащания от кредитни карти през УиЧат (платена 

услуга)
• УиЧат кредити от УиБанка (предоставя заеми до 300 

000 юана)
• Управление на кредитен лимит  (Mobile Top Up - при 

недостиг на средствата );  комунални услуги (вода, ток, тец, 
интернет, бензин, глоби, телевизия)

• Публични услуги (регистрация за преглед в болница, 
прогноза за времето, информация за трафик и др.)

• Резервация и купуване на билети за самолети и влакове
• Поръчка на такси (и заплащане след услугата)
• Резервация на хотели (предоставя достъп до система за 

резервация)
• Билети за кино (плащат се през УиЧат и се изтеглят от 

автомат пред киното)
• „Флаш“ продажби  (най-популярните оферти с 

промоции в УиЧат - аналог на Grabo в България)
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• Недвижими имоти (информация за имоти под наем и 
продажба)

 
w 2.2 Функции за бизнес потребители 
• УиЧат официален акаунт (WeChat Official account)
официален акаунт е необходим за предоставяне на 

всички бизнес услуги описани в тази част. това е начална 
стъпка и дава възможност на фирмите да представят 
продуктите си в платформа. регистрационният процес е 
описан подробно в следващата страница. Може да се избере 
дали да бъде акаунт с абонамент, за услуга или фирмен 
акаунт. 

• Портал за плащания (Payment Gateway)
УиЧат има интегрирана платформа за плащания 

наречена Tenpay, известна също като WeChat Pay.payment 
gateway. от интегрирането на тенпей в приложението, 
тенпей се превръща във втория най-важен начин за 
разплащане в Китай. това предоставя възможност 
за заплащане и закупуване на стоки през електронни 
плаформи. 

• УиЧат магазини (WeChat Stores)
УиЧат магазинът е еквивалент на интернет страница 

за електронна търговия, но само в социалната мрежа. 
Предоставя достъп на клиентите ви да разглеждат и 
закупуват продуктите на фирмата ви през УиЧат. има 
възможност и за промоции и редовно публикуване на 
информация за вашата продукция. 

• УиЧат мини програми (WeChat Mini Programs)
УиЧат мини програмите са подобни на УиЧат 

магазините, с разликата че УиЧат магазинът е 
самостоятелна платформа за електронна търговия, а мини 
програмите работят само в системата на УиЧат и вашите 
собствени контакти. 

• УиЧат маркетинг и промоции (WeChat Marketing and 
promotion)

Многобройни са възможностите за промотиране 
на продукти през УиЧат. различни фирми предоставят 
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наръчници и консултации за маркетинговите канали 
на Уичат, чрез влиятелни личности, чрез pay-per-click 
кампании, с партньори, и т.н. Пример за наръчник на 
консултантска фирма  https://qpsoftware.net/blog/9-ways-gain-
followers-wechat-official-account.

• УиЧат CRM (WeChat CRM)
Wechat crm (client relationship management) събира 

информация за вашите клиенти, проследява поведениео 
им в платформата. съдържа безценна информация за 
разработка на маркетингови стратегии и планиране на 
кампании за реклама в Уичат.  

• УиЧат работа (WeChat Work) 
Функциите на Уичат за вътрешнофирмена комуникация 

и връзка между различните организации е само част от 
тази услуга. Уичат може да проследява работното време на 
служителите, да управлява мейли, телефонни разговори, и 
да получава/изпраща известия. 
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3. аКтиВиране на БизнеС УСлУги В УиЧат

w 3.1. видове официални акаунти в Уичат 
УиЧат съществуват три вида официални акаунти, според 
предназначението. ако бизнес услугите се ползват само 
за публикуване на информация, за популяризиране на 
услуги, е най-добре да се избере абонаментен акаунт. 
Подобни акаунти ползват медиите и блогърите, които 
често публикуват  статии, анализи, или пък доставчици 
на услуги, които могат да бъдат ползвани само на място 
извън интернет (офлайн стоки и услуги). ако има нужда от 
повече функции, включително разплащателна функция за 
закупуване на стоки и услуги, е най-добре да се използва 
акаунт за услуги, или т.н. „Сървис акаунт“. В
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w 3.1.1. акаунт за услуги (service account, 服务号) 
Предоставя бизнес услуги и възможности за управление 

на потребителите, за предприятия и организации, 
предоставящи различни услуги, подобни на телефон за 
услуги 12315, телефон за справки 114, банки, предоставяне 
на задължителна информация и други, при които има 
взаимодействие между доставчик и потребител. 

Подходящ е за медии, фирми, правителствени и други 
организации. 

брой публикации: 4 публикации в месеца
за да следват информацията, предлагана от доставчика, 

потребителите тряба да се съгласят и да потвърдят 
предоставяне на достъп на следвания официален акаунт 
до следната информация: потребителско име и снимка, 
пол, регион, местоположение, списък с контакти, 
ползващи същата услуга. тази информация се прехвърля 
на сървърите в Китай и се използва при достъп до 
бизнес акаунт. Когато потребителят се откаже да следва 
официалният акаунт за услуги, управителите на сървъра 
изискват от съответния доставчик да изтрие събраната за 
потребителя информация. 

w 3.1.2. абонаментен акаунт (subscription account, 订阅号)
този акаунт е създаден за разпространение на 

информация от медии и физически лица, като основната му 
функция е информиране и консултиране на потребителите. 
основни ползватели на този вид официален акаунт са 
списания и вестници, предоставящи новини и забавни 
истории/занимания за потребителите си. 

Подходящ е за физически лица, медии, фирми, 
правителствени и други организации. 

брой публикации: (за потвърдени и непотвърдени 
потребители) 1 публикация на ден

абонаментният акаунт може да се надгради до  акаунт 
за услуги, за което трябва да следвате тези стъпки: 

1) влизате в администраторската платформа на УиЧат 
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(log into the WeChat Official Account Admin Platform) 
2) избирате настройки (settings) 
3) натискате бутона  „account information“ 
4) натискате „upgrade to service account“

w 3.1.3. мини програми (mini programs, 小程序)
Мини програмите са нов, по-бърз и лесен за разработка 

начин за електронна търговия, предлагащ възможност 
за популяризиране в УиЧат. В самата платформа не се 
предоставя информация за брой публикации и подходяща 
група, но се подчертава лекотата за разработка, в сравнение 
със самостоятелен уебсайт за електронна търговия.

за да можете да продавате стоки и услуги през мини 
програма, се следват тези стъпки: 

1. Регистрация през WeChat Official Account Platform
2. Въвеждане на информация за Мини програмата – име, 

снимка, увод, обхват на услугите
3. разработка на Мини програмата – програмистът 

трябва да свали съответните инструменти и гайдове 
за разработка на Минипрограма от този адрес: https://
mp.weixin.qq.com/cgi-bin/wx?token=&lang=en_US 

4. информацията се изпраща за одобрение и се 
публикува

Повече подробности за Мини програми в съкратен 
вариант може да видите в приложение към наръчника, или 
на следния линк на анлгийски:

https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/en/dev/

w 3.2. активиране на официален акаунт за услуги

w 3.2.1. Процес на заявление
за да се създаде официален акаунт в УиЧат, се въвежда 

информация в четири основни области, преди да се подаде 
иск за верификация на акаунта. 

1 Basic Info →2 Select Type →3. Registration Info →4. Official 
Account Info

1. основна информация →2. избор на вид →3. 
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регистрационна информация →4. информация за 
официалния акаунт

моля следвайте тези стъпки за регистрация:

 Стъпка 1: Влиза се на адрес https://mp.weixin.qq.com/ и се 
избира register now
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Стъпка 2:  избира се вид акаунт: (в случая избираме 

акаунт за услуги)
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Стъпка 3:  Въвежда се имейл адрес, на който да се 

получи код за потвърждение
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Стъпка 4: Проверява се пощата (обикновено спам 

кутията), и се отваря имейл от  Weixin Team, в който е 
предоставен код:
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 Стъпка 5: избира се страната, в която е регистрирана и 

оперира фирмата. ако не откривате страната си по азбучен 
ред, проверете след последната буква, там са добавени и 
останалите държави. Може и директно да въведете  името 
на страната. 
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Стъпка 6: избира се вида на акаунта още веднъж:
 

Стъпка 7: Въвежда се информация за фирмата. ако 
фирмата е с едноличен собственик, УиЧат дава възможност 
за регистрация само на 2 (два) официални акаунта. 
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Стъпка 8: Въвеждат се данни за администратора на 
акаунта - физическото лице, което ще администрира 
акаунта и което представлява фирмата на официалните 
документи. 

данните включват: 
• Имена на английски от документа за самоличност, 

който впоследствие ще бъде сканиран и представен за 
верификация

• Актуален номер на мобилен телефон, на който се 
изпраща код за верификация

• Номер на документ за самоличност (лична карта, 
паспорт, шофьорска книжка)
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Стъпка 9: Получавате предупреждение, че въведената 
информация не може да бъде променяна след подаване на 
заявлението. тази информация не може да бъде променяна 
и при активация на УиЧат разплащания. тенсент ще показва 
тази информация на останалите потребители на платформата 
с УиЧат официални акаунти. ако въведената информация 
не отговаря на сканираните и подадени за верификация 
документи, тенсент има право да откаже регистрация. 
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Стъпка 10: имате 

създаден официален акаунт, 
който е готов за последната 
стъпка преди верификация. 
Получавате следното 
потвърждение:
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Стъпка 11: Въвеждате основна информация за акаунта, 

като:
• Име на профила на акаунта, парола, потвърждение
• Обхват на дейността/услугите/стоките
• Други
Потвърждавате верността на данните и продължавате 

към верификация на акаунта:
 

Важно е след тези стъпки да се  продължи към 
верификация на акаунта в рамките на 30 дни, в противен 
случай УиЧат унищожава създадения акаунт. 
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w 3.2.2. Процес на верификация на акаунта
За да може да извършвате разплащания с УиЧат, е 

необходимо да верифицирате създадения официален 
акаунт. за да стартирате верификация,  трябва да 
подготвите документи или информация както следва:

необходими документи за верификация:
1. WeChat заявление за верификация с официален печат 

(електронна версия) Verification Letter with Official Seal (elec-
tronic version) 

Свалете Verification Letter (Simplified Chinese)  Verification Let-
ter (Traditional Chinese)  Verification Letter (English), принтирайте, 
сложете официален печат на фирмата, сканирайте или 
снимайте и качете.  Формулярите на заявленията на 
български, английски и опростен китайски език са прикачени 
като приложения към настоящия наръчник. 

2. Документи за квалифициране (Qualification Documents)
Юридическо лице от фирмата (друг тип регистрации 
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не се поддържат временно) подготвя „Удостоверение за 
регистрация на фирма“ или „Бизнес лиценз/разрешително“

3. извлечение от сметка за мобилен телефон на лицето 
за контакт.

задължително! 
ако няма възможност да се вземе извлечение от сметка 

на мобилния телефон на лицето за контакт, може да се качи 
извлечение от сметка на офис телефона на фирмата (изисква 
се печат на фирмата) или извлечение от банкова карта. 

В извлечението от сметката на телефона на лицето за 
контакт трябва да има имена, телефонен номер, запис с 
платените сметки за последните три месеца и др. 

извлечение от сметка на фирмен телефон трябва да 
съдържа информация за името на фирмата, телефонен 
номер и отчет на сметките за телефон за последните три 
месеца. извлечението от банкова карта (включително 
кредитна и дебитна карта) трябва да съдържа името на 
картодържателя и отчет с транзакциите за последните три 
месеца. 

4. лична карта на лицето за контакт (лице и гръб 
задължително!)

Снимка или сканирано копие на лице и гръб на личната 
карта, паспорт или шофьорска книжка. 

5. регистрация на търговска марка или оторизация за 
търговска марка (незадължително!)

тези документи трябва да се качат в случай, че 
официалният акаунт съдържа търговска марка. 

6. Верификация на начина на плащане
УиЧат плащане или плащане с кредитна карта

основни стъпки на верификация на официален акаунт:

1) Споразумение за съгласие: попълва се споразумение 
за верификация на услуги за платформата с официални 
акаунти на УиЧат

2) Попълване на данни: избира се вида на 
организацията/фирмата/електронния магазин/ медия/
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правителство/институция/друг вид организация и се 
попълват съответните данни

3) Съгласие с правила за наименование: ако името, с 
което кандидатствате за официален акаунт не отговаря 
на правилата, с вас ще се свърже служител за промяна на 
името, и ще одобри акаунта, само след като името отговаря 
на изискванията

4) Попълване на фактура: попълват се данните, 
необходими при пускане на фактура. ако няма нужда от 
фактура, моля изберете „без фактура“ (“不开具发票”) и може 
да се пристъпи към следващата стъпка

5) заплащане на такса: ако се ползва УиЧат плащане, 
става със сканиране на двуизмерен баркод.

Подробни стъпки на верификация на официален 
акаунт, както следва:

 
Стъпка 1: Може да започнете верификация веднага при 

създаване на акаунта, като натиснете бутона за стартиране 
на процеса: 
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или да влезете в профила си по-късно, да отидете на 

настройки account setting (公众号设置) в левия долен ъгъл 
на менюто и да натиснете бутона за верификация WeChat 
verification (微信认证).
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натиснете след това зеления бутон, за да започне 

процесът на верификация.
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Стъпка 2. Съгласявате се с условията за ползване на 
УиЧат (WeChat terms of use).

 
 Стъпка 3.1 Попълвате формуляра с данни за фирмата 

(име, идентификационен номер), и качвате снимки на 
бизнес удостоверение или друг подкрепящ документ
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Стъпка 3.2 Верифициране на информацията за лицето 

за контакт (имена, телефонен номер, код за верификация на 
мобилен телефон, номер на стационарен телефон, имейл, 
номер на документ за самоличност, снимка на лице и гръб 
(отделни) на документ за самоличност (необходимо е да е 
същият номер като при заявяване на акаунта в началото). 
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Стъпка 4 Качване на документи за самоличност, 
съгласие за условия при ползване (описано в стъпка 
4.1) и извлечение от телефона за последните три месеца 
(снимкови файлове)

 

Стъпка 4.1 Съгласяване с условията за услугата – 
сваляне на писмо, подписване и подпечатване, сканиране 
и качване на писмото като снимков файл. текстът има 
вариант на китайски с опростени и сложни йероглифи, и на 
английски. Вариантът на английски език е приложен към 
този наръчник за прочит. 

Бизнес сертификат в снимков формат

Подписано и подпечатано заявление 
за верификация в снимков формат

Извлечение от телефонна сметка 
за последните три месеца в снимков формат
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Стъпка 5: Потвърждавате на името на акаунта. 

 
Стъпка 6: избор на услуга с или без фактура. ако е с 

фактура, въвеждате  данни за фактурата. 
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данни за фактура: 

 
Преди да кликнете Check out - съгласете се с условията 

за ползване (Terms of use), приложени отделно като 
документ към настоящия наръчник. 

Стъпка 7: 
заплатете 300 юана с 
УиЧат в Китай или 99 
щ.д. с кредитна карта 
в чужбина и изчакайте 
одобрение в рамките 
на 1 до 5 работни дни. 

 

Terms of use
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След получено 
одобрение за плащането, 
може да изчакате 
необходимото време 
за верификация на 
акаунта, от 1 до 3 работни 
дни. Ще получите 
имейл с потвърждение 
за подадена заявка 
за верификация, и 
инструкции да следите 
мейла и телефона 
си за обаждане за 
потвърждение. 

Допълнителна 
информация може да 
прочетете на китайски 
език на следния адрес:

https://kf.qq.com/prod-
uct/weixinmp.html#hid=97
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w 3.3. Уичат плащане за официален акаунт– Wechat pay 
заявление за плащания с УиЧат са достъпни само 

за потвърдени официални акаунти в УиЧат (бизнес 
клиенти, медии, правителства и други организации). 
ако официалният акаунт отговаря на условията при 
кандидатстване, може да продължите към стъпка 2 и 
да предоставите данни за платформата, която искате да 
развиете. 

непроверени и неверифицирани акаунти за услуга 
трябва първо да минат процеса на верификация. Важно е 
операторът, който кандидатства за верификация да бъде 
същият, който кандидатства за УиЧат плащане.

w 3.3.1. документи, такси и процес на заявление

Документи за заявление
за еднолични фирми, предприятия,  правителства, 

институции, ведомства, неправителствени организации, 
фондации, обществени групи

• Бизнес лиценз: цветно сканирано копие или дигитална 
снимка
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• Банкова сметка на фирмата/юридическото лица и 
сметка на частни лица: включително номер на сметката/
банков акаунт, и информация за провинцията и града на 
банковия клон.

• Идентификационен номер на организацията: цветно 
сканирано копие или дигитална снимка, ако вече трите 
документа са в едно, не е необходимо да се предоставя 

• Лична карта на представител на юридическото лице: 
цветно сканирано копие или дигитална снимка

Такса за заявление
• Самото заявление за ползване на УиЧат Пей не изисква 

никакви такси
• При бизнес сделка се събира комисионна според 

бизнес услугата/стока предоставяна от доставчика, в размер 
между 0.6% - 1% от стойността на сделката

• Подробна таблица с размера на комисионната 
може да намерите на следния линк https://kf.qq.com/
faq/140225MveaUz1501077rEfqI.html на китайски език. 

Процес на заявление
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• Подаване на документи – бизнес лиценз, лична карта, 
номер на банката, и извършване на верификация на акаунта

• Подписване на споразумение – екипът на УиЧат пей 
ще верифицира документите в рамките на 1-2 работни дни, 
след верификация се подписва електронно споразумение, и 
може да се ползват всички услуги

• Ако има нужда да се разработи самостоятелна 
платформа със самостоятелно разплащане, бизнес акаунтът 
трябва да се обвърже с APPID, ако не, то може плащането да 
се извършва през бизнес платформата на УиЧат (без да се 
разработва друго)

https://pay.weixin.qq.com/static/applyment_guide/apply-
ment_detail_public.shtml
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w 3.3.2 Проверка на документи
a) Влизате в WeChat Official Account Admin Platform, 

отивате на Service-Service Center-Merchant
б) Подавате основните данни за продавача
Важно е да изберете правилния обхват на дейността и 

да попълните информация за стоките и услугите, която ще 
бъде критерий за надзор на дейността в последствие

в) Подавате бизнес данни за преглед
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ако бизнес данните са подадени от продавач, 
юридическото лице трябва да бъде същото като на бизнес 
сертификатите подадени и верифицирани от УиЧат 
официален акаунт 

г) Подавате финансови данни за преглед
Финансовите данни за преглед са необходими да 

докажат, че лицето, което ще разплаща през УиЧат е 
същото, като при оператора/банката и всички подадени 
материали трябва да бъдат подпечатани. 

Преглед на материалите
1) Tencent ще даде отговор след преглед в рамките на 7 

работни дни при успешно подаване на документи/данни. 
2) резултатът от прегледа се изпраща по електронна 

поща. операторът може също да се логне в платформата и 
да натисне горния десен ъгъл за проверка на резултатите в 
пощата си ето тук: 
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 3) електронната поща с резултата от прегледа има 
много важни параметри за разработка в последствие, за 
това се ползва полето за „Важна поща“

 
w 3.3.3 развитие на платформа и подписване на договор
ако операторът е преминал преглед, може да премине 

към следващата стъпка.  Препоръчва се операторът 
да подпише договора едновременно с разработката на 
интерфейса. 

Подписване на договор
1) След проверка и одобрение, операторът подпечатва 

договора за потвърждение и го изпраща обратно на Tencent
2) За да се извършва плащане с официален акаунт, е 

необходимо да се подпишат две споразумения - за услугата 
за продажби (WeChat Official Account Merchant Function 
Service Agreement) и за услугата за разплащания (WeChat 
Payment System User Service Agreement)

3) Tencent назначава служител за преглед на договора 
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след получаване от оператора. След потвърждение те трябва 
да подпечатат и да изпратят копия на оператора. 

забележка: операторът подпечатва всяка страница на 
договора. за да се заяви заплащане с приложението се отива 
на WeChat Open Platform open.weixin.qq.com за подаване на 
материали за проверка.

w 3.3.4. Плащане на гаранция и отваряне на 
електронния магазин

операторът заплаща гаранция за риск. гаранцията е 
задължителна, за да се активира функцията за продажба на 
оператора, при желание за ползване на разплащания. 

отварянето на функция за продажби на оператора е 
задължителна за дейността на електронните магазини и за 
да може да се продават стоки и услуги. 

Повече информация може да намерите в условията за 
ползване на УиЧат плащане:

https://www.wechat.com/en/service_terms.html

w 3.4. Уичат плащане за физически лица
за да се регистрира УиЧат плащане, е необходимо да 

предоставите данни за паспорт, да имате телефонен номер в 
Китай и банкова карта в Кнр. други варианти за ползване на 
УиЧат плащане в чужбина са възможни само, ако парите минат 
през агент-партньор на УиЧат, които са свързани със системата 
ЮнионПей и тогава всяка транзакция минава през тях.  

телефонна карта може да закупите от търговските обекти 
на China Telecom, China Mobile и China Unicom срещу паспорт. 

w 3.4.1. регистрация на банкова сметка в Китай
 за да регистрирате банкова сметка в Китай е 

необходимо да имате паспорт и телефон в Китай. Попълва се 
заявление на китайски. 

Банковите карти в Китай се ползват освен за 
разплащания през УиЧат и алипей, но и за закупуване 
на билети за влак и самолет, и пазаруване в електронни 
магазини. 
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• Bank of China (中国银行) 
• Bank of Communication (交通银行), 
• ICBC 中国工商银行 (Industrial and Commercial Bank of 

China)
• ABC 中国农业银行 (Agricultural Bank of China)
• China Construction Bank 中国建设银行

• China Merchant’s Bank 中国招商银行

докумените, необходими за регистрация на банкова 
сметка са: 

• паспорт с валидна китайска виза (по принцип изискват 
виза над 6 месеца, за да ви направят сметка в банката, но има 
и прецеденти) 

• телефонен номер в Китай за връзка 
• разрешително за работа или за университет – ако има 
• адресна регистрация от хотела/университета където 

сте настанени 
необходимо е да заплатите еднократна такса и да 

оставите около 10-20 юана в сметката. 
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 w 3.4.2. свързване на банковата карта с Уичат плащане
Стъпка 1: Влизате в профила си долу вдясно през „Me”  

и избирате „Портмоне“. Тази опция не е налична при УиЧат 
приложения, свалени в чужбина. за целта е необходимо да 
свалите версия от Китай. 
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Стъпка 2: Избирате банкови карти „Bank Card“
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Стъпка 3: добавяте карта

Стъпка 4: Въвеждате номера на банковата карта
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Стъпка 5: Въвеждате лични данни
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Стъпка 6: разплащате чрез сканиране

 
необходимо е след сканирането да одобрите сумата чрез 

въвеждане на код. 
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w 3.4.3. регистрация в Уичат пей в чужбина чрез 
партньор

Влизате в сайта на тенПей в часта за регистрация:
https://global.tenpay.com/self_application/index.shtml
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Указанията за самостоятелно подаване на заявление 
изискват връзка с партнираща институция за разплащания, 
или агент.  При избор на ръководство за заявление, следва 
избор на това дали сте финансова институция или търговец. 

 

След това имате отново два варианта – да се интегрирате 
с УиЧат пей директно или чрез локален партньор. 

директно интегриране може да направите само ако 
сте търговец в Хонг Конг или Великобритания. Сетълмент 
се осъществява в следните валути:  USD, HKD, THB, JPY, 
KRW, AUD, NZD, SGD, EUR, GBP, CAD, RUB, DKK, SEK, CHF, 
NOK. Необходимо е да подадете документи, да подпишете 
споразумение и да конфигурирате акаунта си. Връзката 
между вас и клиентите е директна. 
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При директна връзка (подробни указания за това как да 

се интегрирате има на следния линк): https://pay.weixin.qq.com/
index.php/public/wechatpay_en/guide_merchant_directly

ако се интегрирате с Уичат пей през локален партньор, 
може да изберете само такива, които са официални 
партньори на Уичат.  

всеки търговец може да сключи споразумение с 
институция, която си партнира с Wechat pay. търговецът 
не трябва да разработва нито едно от техните собствени 
технологични решения. институцията подкрепя 
търговеца, като предоставя достъп до Wechat pay и 
прехвърля сетълмента на плащанията от Wechat pay на 
търговеца.

 
ето и подробните списъци на институции на този линк: 

https://pay.weixin.qq.com/index.php/public/wechatpay_en/
partner_search#/. от тях в европа са inpay (denmark), adyen 
(Holland), smart2pa (Holland), Worldpay (uK), checkout (uK). 
останалите са в ХонгКонг, япония, Корея, тайван и саЩ. 
от агентите в списъка (https://global.tenpay.com/self_ap-
plication/Guidelinetab4.shtml) има само един в европа, 
великобритания – limonetiK. (23.12.2019 г.). 
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р
4. доПълнителна инФорМация

w 4.1. регистрация на фирма в Китай
егистрацията на чуждестранна фирма или предприятие, 
чиято собственост е изцяло чуждестранна (WOFE – wholly 
owned foreign enterprise), се отнася до създаването на 
предприятие от чуждестранен инвеститор на територията 
на Китай в съответствие с китайските закони.това 
е китайско юридическо лице и не включва клонове 
на чуждестранни компании и други икономически 
организации в Китай. Специфичните форми включват 
съвместни предприятия с чуждестранен капитал (JV) и 
предприятие с изцяло чужд капитал (WOFE). Документите 
се различават, според наличието на местни акционери, но 
процесът е еднакъв за всички видове фирми.

Процесът на регистрация включва: 
1. Подаване на документи на интернет страницата на 

индустриално-търговската администрация на града, в който 
искате да регистрирате.  тази страница е достъпна само с IP 
на компютър в Китай. Пример за страницата на пекинската 
индустриално-търговска администрация е следната: 
http://scjgj.beijing.gov.cn/ необходимо е да отпечатате 
предварително известие за одобрение на името на фирмата

2. Взима се известието за името на фирмата и 
личния печат на акционерите, оригинал на документ за 
самоличност и се отваря набирателна сметка в банка. Пуска 
се запитване за проверка на капитала

3. Получава се отчет за проверка на капитала, издаден 
след писмено запитване или от счетоводител

4. Подава се заявление за регистриране на фирма в 
държавна администрация за регулиране на пазара (http://
www.samr.gov.cn/) и следната информация 

• Заявление за учредяване на дружеството 
• Устав на дружеството, уведомление за назначаване на 

надзорен директор, генерален мениджър
• Оригинална лична карта на всички акционери 
• Документ удостоверяващ платения капитал с 
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удостоверението за регистрация и проверка. номерираният 
сертификат за вноска на капитал

• Известие за предварително одобрение на името
5. След получаване на лиценза за бизнес се заявява 

сертификат за организационен код на предприятието
6.  След получаване на бизнес сертификат се прави печат 

на фирмата и печат на финансите 
7. заявява се удостоверение за данъчна регистрация 

(държавен и местен данък) с бизнес сертификат и 
сертификат за организационен код, указания на сайта на 
държавната данъчна администрация (chinatax.gov.cn), 
срещу бизнес сертификат;

8. В банката набирателната сметка се трансформира 
в корпоративна (фирмена), срещу пълния набор от 
информация за фирмата. 

w 4.2. доставка до Китай с пощенска пратка

w 4.2.1. износ от българия – https://www.bgpost.bg/bg/37
Международните колети могат да се изпращат по земен 

или по въздушен път. Пощенските колети имат следните 
ограничения за размери и тегло:

 
вътрешни
- тегло до 20 кг
- размери (за всяко едно от трите измерения –  дължина, 

ширина и височина) - от 100 мм до 600 мм.

международни
ограниченията за размери и тегло на международните 

пощенски колети зависят от държавата на местоназначение 
и могат да бъдат:

- тегло - до 31,5 кг
- размери - до 1,5 м за едно, което и да е от измеренията 

или 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, 
измерена не по дължината на пратката
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При приемането на международни колети се спазват 
всички нормативни изисквания за митнически контрол и 
обмитяване, както и изискванията за забранени за влагане 
предмети и предмети, приемани при определени условия. 

Митническият контрол и обмитяването на 
международните пощенски пратки се извършва 
съгласно закона за митниците и правилника за неговото 
приложение.

задължително изискване за подадените колети е 
опаковката да отговаря на теглото и съдържанието на 
пратката.

w 4.2.2. деклариране на внос на пратка от пощата в 
Китай

Стъпка 1: Клиентът предоставя известие за получаване 
на пратка, оригинална товарителница или електронен 
заместител на товарителница с такса за смяната, такса за 
платено разтоварване (Terminal Handling Charge).  

Стъпка 2: други документи за предоставяне: 
товарителница за стоките, фактура, договор, пълномощно 
за митническо деклариране. Пратки, пристигащи от страни 
от европейски съюз, СаЩ, Корея, япония, ако са в дървен 
сандък, трябва да предоставят сертификат за термична 
обработка или фитосанитарен сертификат.

Стъпка 3. Всички документи, изисквани от данъчните 
и други служби (като лиценз за внос, сертификат за 
електромеханични стоки, и други важни сертификати за 
индустриални продукти).

Стъпка 4. Митницата обработва документите и има 
право да поиска допълнителни документи в случай 
на нужда, като акредитив или банков документ за 
разплащането, писмо от търг, фактура за закупуване на 
стоката, и т.н. 
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Стъпка 5. ако няма допълнителни питания, митницата 
принтира книтанция за данък, и клиентът трябва в 7-дневен 
срок да заплати данъка. ако се забави, митницата начислява 
лихва за всеки пресрочен ден. 

Стъпка 6. Клиентът трябва да заплати таксите за 
митническа проверка и агент за деклариране. 

целият процес трябва да приключи за не повече от 14 
дни. ако премине 14 дни, се начислява лихва на дневна база. 
ако минат 3 месеца, митницата се разпорежда с пратката 
като пратка без собственик/стопанин. 

EMS приема пратки на стойност до 1000 юана. ако 
пратките надвишават 1000 юана, или са по-обемисти и тежки 
от нормалното, и ако са чувствителни продукти, трябва да 
минат митническо деклариране по нормален път за внос. 

обикновено пратките през EMS се декларират от 
куриерските фирми. около 5% от пратките на EMS се 
проверяват на митница. ако има проблем при проверка, 
EMS не може да освободи от митница, изпраща известие до 
получателя да отиде до митница и да направи официално 
деклариране през агент. 

допълнителни разпоредби при доставка с EMS
1. Уточняване на вида на доставените продукти
ако продуктите са мляко на прах, продукти за майки и 

деца като памперси, здравни продукти, храни, козметика 
и други стоки със строги регулаторни условия, тогава 
пратката трябва да бъде в съответствие с изискванията 
на пощенската декларация на EMS и да се попълни лична 
декларация за плащане на данък, в противен случай 
пратката се обработва за връщане.

ако това е общ товар, като електронни продукти, 
абразивни инструменти, фирмени образци/мостри, 
експонати, дрехи, обувки, часовници и други обичайни 
стоки, тогава можете да се свържете с EMS за деклариране, 
стоките трябва да са чисто нови. ако са използвани, 
се считат за отпадъчен продукт, не е позволено да се 
декларират и внасят през граница. 
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2. Уточняване на състоянието на пратката
международният статус за пощенска доставка на ems 

има следните форми:
да се декларира: да се облага с данък, да се декларира 

от физическото лице, а получателят потвърждава дали 
пратката да бъде върната.

за да бъде деклариран, той е надвишил стойността или 
количеството, разрешено за физическото лице. вносът 
на лични колети не е позволено да надвишава 5000 rmB. 
Количеството трябва да се използва от физически лица. 
в противен случай трябва да се изискват общи търговски 
декларации. в този случай трябва да потърсите ems след 
деклариране. декларация се подава от агенция.

да се облагат с данък: ако трябва само да платите 
данъка, можете да го сторите на съответното гише 
в пощата. Ще получите пратката след заплащане на 
данъка. да се декларират от физически лица: следвайте 
инструкциите, за да попълните индивидуална декларация 
в този случай.

да се изчака получателят да потвърди дали да приеме 
или върне стоката: отнася се за стоките от първата 
стъпка, които не се обмитяват, или не е необходимо да 
декларирате.
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заяВКа за ВериФиКация и региСтрация 
на оФициален УиЧат аКаУнт

(международни кандидати)

аявителят (име на организацията)………. с настоящото 
безвъзвратно кандидатства за регистрация и верификация 
на УиЧат (официален акаунт/Мини програма/отворена 
платформа) (оригиналнен идентификационен №) ………. 
(акаунтът), и се съгласява със следното:

1. заявителят представлява и гарантира, че разполага с 
пълна и цялостна възможност и правомощия да упълномощи 
лицето за контакт, което е посочено от заявителя и 
представено на Tencent в процеса на регистрация и проверка 
на акаунта (включително всички промени в лицето за 
контакт, което може да бъде изпращан от заявителя от 
време на време чрез определени канали за акаунти), за да 
подаде безвъзвратно заявление за регистрация, проверка, 
експлоатация, поддръжка и управление на акаунта от името 
на заявителя, за заплащане на такса за кандидатстване от 
WeChat Pay, кредитна карта или дебитна карта на лицето 
за контакт на заявителя, и че лицето за контакт има пълна 
и цялостна способност и правомощия да изпълнява 
горепосоченото разрешение. Всички задължения и 
задълженията, произтичащи от или свързани с акаунта, се 
поемат от заявителя и лицето за връзка.

2. заявителят се съгласява, че когато кандидатства за 
регистрация и проверка на акаунта, той попълва своето име 
и го потвърждава, като подписва настоящата заявка. След 
успешна проверка на акаунта проверените кандидати имат 
право да използват акаунта. Всички права и задължения, 
произтичащи от акаунта от датата на регистрация, се поемат 
от заявителя. Проверените кандидати имат право на всички 
печалби и разрешения, получени от Акаунта, и всички 
оперативни дейности трябва да се извършват от заявителя.

3. заявителят потвърждава и представя, че цялата 
информация за регистрация и проверка, която е представена 

p
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на Tencent, е вярна, точна и валидна и че тя безвъзвратно 
упълномощава Tencent и всяка трета страна, проверяваща 
организация, делегирана от Tencent, за преглед и проверка 
на подадените материали. заявителят признава и се 
съгласява, че платената такса за услуга за проверка няма да 
бъде възстановена, независимо от резултата от проверката, 
оттеглянето на заявление от заявителя или други фактори.

4. заявителят признава и се съгласява, че поддържането 
на съдържанието, поддържането на разработката и 
управлението на работата на акаунта трябва да отговарят на 
приложимите закони и разпоредби на Китайската народна 
република и местните правила, както и на съответните 
споразумения и правила на Tencent (общо казано „Ten-
cent Споразумения “), включително, но не само Условия 
за ползване на Tencent, платформа за администратор 
на официален акаунт на Weixin - Потребителско 
споразумение (международно), Споразумение за услуга за 
удостоверяване на платформата за официален акаунт на 
Weixin (международни потребители), платформа за мини 
програма на Weixin - Условия за ползване, Споразумение 
за услуга за разработчици на отворена платформа WeChat, 
Споразумение за услуга за проверка на квалификацията 
за разработчици на WeChat. заявителят поема единствено 
всички задължения, ако нарушава някое от горните 
ангажименти.

5. заявителят признава и се съгласява, че този процес 
на регистрация и проверка е ограничен до преглед на 
истинността и законността на материалите, представени от 
заявителя. дали могат да бъдат предоставени определени 
функции и разрешения или дали акаунтът може да 
бъде създаден, се подчиняват на специфични правила, 
формулирани от платформата, които са независими от 
резултата от проверката. Tencent може по свое усмотрение 
да приеме или отхвърли заявлението за регистрация и 
проверка на акаунта. 

заявителят потвърждава, че няма възражение срещу 
горепосочената информация за регистрация и проверка 
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и на този формуляр за кандидатстване. този формуляр за 
заявление остава в пълна сила и в сила, при условие че не се 
появят промени в заявителя.

Подпис от оторизиран представител на заявителя:
(Моля сложете и фирмен печат, ако има)
Date: ____/____/____

WEIXIN OFFICIAL ACCOUNT REGISTRATION 
AND VERIFICATION APPLICATION FORM

(international applicant)

he Applicant(entity name)………. hereby irrevocably applies for 
registration and verification Weixin (Official Accounts/Mini Pro-
grams/Open Platform) (Original ID)……….(the “Account”), and 
agrees with the followings:

1. The Applicant represents and warrants that it has full and 
complete capability and authority to authorize the Contact Per-
son who is designated by the Applicant and submitted to Tencent 
in the process of registration and verification of the Account 
(including any changes to the Contact Person which may be sub-
mitted by the Applicant from time to time via designated Account 
channels) to irrevocably apply for registration, verification, opera-
tion, maintenance and management of the Account on behalf of 
the Applicant, to pay application fee by WeChat Pay, credit card 
or debit card of the Contact Person for the Applicant and that the 
Contact Person has full and complete capability and authority to 
perform the foregoing authorization. Any and all obligations and 
liabilities arising from or related to the Account shall be assumed 
by the Applicant and Contact Person.

2. The Applicant hereby agrees that, when applying for 
registration and verification of the Account, the Applicant shall 
fill in its name and confirm by signing this application form. After 
successful Account verification, verified Applicants shall have the 
right to use the Account. Any and all rights and obligations arising 
from the Account as from the date of registration shall be as-

т
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sumed by the Applicant. The verified Applicants shall be entitled 
to any and all earnings and permissions obtained by the Account, 
and all operation activities must be carried out by the Applicant.

3. The Applicant hereby acknowledges and represents that 
all registration and verification information that are submitted 
to Tencent are true, accurate and valid, and that it irrevocably 
authorizes Tencent and any third-party verification organiza-
tion delegated by Tencent to review and verify the submitted 
materials. The Applicant acknowledges and agrees that the veri-
fication service fee paid will not be refunded regardless of the 
verification result, withdrawal of application by the Applicant or 
any other factors.

4. The Applicant acknowledges and agrees that content 
maintenance, development maintenance and operation manage-
ment of the Account shall comply with the applicable laws and 
regulations of the People’s Republic of China and local rules, as 
well as relevant agreements and rules of Tencent (collectively, 
the “Tencent Agreements”) , including but not limited to Terms 
of Service of Tencent, Weixin Official Account Admin Platform – 
User Agreement (International), Authentication Service Agree-
ment for Weixin Official Account Platform (International Users), 
Weixin Mini-Program Platform – Terms of Service, WeChat Open 
Platform Developer Service Agreement, WeChat Open Platform 
Developer Qualification Verification Service Agreement. The Ap-
plicant shall solely assume all the liabilities if it violates any of the 
foregoing commitments.

5. The Applicant acknowledges and agrees that this registra-
tion and verification process is limited to reviewing the authen-
ticity and legality of the materials submitted by the Applicant. 
Whether certain features and permissions can be granted, or 
whether the Account can be created shall be subject to specific 
rules formulated by the platform, which is independent of the 
verification result. Tencent may, at its sole discretion, accept 
or reject the application for registration and verification of the 
Account.

The Applicant hereby confirms that there is no objection to 
the above registration and verification information and to this 
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application form. This application form shall remain in full force 
and effect, provided that no changes occur to the Applicant.

Sign by authorized representative of the Applicant:
(Please affix with the company seal, if any)
Date: ____/____/____

请认真核对公函，打印、签字、加盖公章后上传。

若信息有误，请返回注册或认证流程修改资料。

如果无法使用打印本页按钮，请使用Ctrl+P快捷键或者在空白

处点击右键打印。

微信公众帐号注册及认证申请公函

（海外申请主体）

申请主体……….特此不可撤销地申请微信（公众号/小程序/开

放平台）帐号（原始ID） ……….（以下简称“帐号”）的注册和

认证服务，并同意以下内容：

1. 申请主体声明并保证：其具有充分完整的能力和授权，委托

其在申请帐号注册和认证服务过程中指定并向腾讯提交的帐号联系

人（包括后续不时变更的人员）以申请主体名义负责帐号注册、认

证、运营、维护及管理相关事宜，使用联系人本人的微信支付帐号

或银行卡为申请主体支付申请费用，且帐号联系人具有充分完整的

授权及能力，履行上述授权委托。由帐号产生或与之有关的一切义

务和法律责任，均由申请主体及帐号联系人自行承担。

2. 申请主体同意：申请主体帐号在进行注册认证服务时，应

当填写申请注册主体姓名并在本公函落款处签章确认，在帐号资质

审核成功之后，申请主体帐号的使用权属于通过资质审核的申请主

体，该帐号自注册时其产生的一切权利义务均由该主体承担，该帐

号所获得的所有收益、权限均归认证后的主体享有，且所有运营活

动都必须以该主体对外开展。

3. 申请主体承诺：其提交给腾讯的所有注册认证材料均为真

实、准确、有效，并不可撤销地授权腾讯及其委托的第三方审核机构

对提交的资料进行甄别核实。申请主体理解并同意，一经申请即产生

腾讯及其委托的第三方审核机构的审核成本，所交纳的认证审核服务

费用将不因认证结果、申请主体是否提出撤回申请等因素而退回。

4. 申请主体清楚知悉并同意，帐号的内容维护、开发维护及运

营管理遵守中华人民共和国相关法律法规、政策以及腾讯相关协议

和规则（统称为“腾讯协议”），包括但不限于《腾讯服务协议》
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、《微信公众平台服务协议（国际版）》、《微信公众平台认证服

务协议（国际版）》、《微信小程序平台服务条款》、《微信开

放平台开发者服务协议》、《微信开放平台开发者资质认证服务协

议》的相关规定。如违反上述承诺，责任自行承担。

5. 申请主体清楚知悉并同意，本认证服务仅对该帐号所提交的

认证资料的真实性、合法性进行书面甄别核实，其功能、权限是否

开通、帐号能否发布等均需遵守对应业务平台为此所制定的专项规

则，而不与认证审核结果存在直接关联。腾讯可自行决定接纳或拒

绝申请主体的帐号注册及认证申请。

申请主体对以上注册及认证申请信息表填写信息及申请公函内容

确认无异议。在申请主体未发生变更的情况下，本公函持续有效。

申请主体授权代表签字：

如有公章请加盖公章

日期：____年____月____日

забележка:
Този наръчник се предоставя само и единствено с цел 

да информира. Той не дава правни, инвестиционни или други 
професионални съвети по никакъв въпрос. Имайки предвид усилията, 
положени при подбора на точната информация, публикувана в този 
документ, ЦНСССКЦИЕ не поема отговорност за грешки, пропуски 
или подвеждащи изявления, не дава гаранция и не поема отговорност 
по отношение на статуса на фирми, компании или споменати 
организации. Публикации, както и търговско и нетърговско предаване 
на информацията на трета страна е забранено, освен ако не е получено 
изричното съгласие на ЦНСССКЦИЕ. Изказаните в тази публикация 
гледни точки не е задължително да отразяват вижданията на Китай 
и страните от Централна и Източна Европа.

свържете се с нас 
при допълнителни въпроси:

бул. „Васил Левски“ № 106
1000 София, България
тел.:(+359) 2 843 1040
contact@china2ceec.org
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