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Съгласно основните принципи за създаването и дейността на ЦНСССКЦИЕ, 

Центърът изготвя отчет за дейността си през 2020 г. и план за работа за 2021 г. 

 

Януари 2020 г. 

7-11 януари 2020 г. 

Съгласно подписаното между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в 

областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ и „Иф Индустриал 

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

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

края на миналата година, ЦНСССКЦИЕ изгради, декорира, оборудва и въведе в 

експлоатация обекта, безвъзмездно предоставен от китайската страна. Проектът „17+1 

Павилион и магазин – Джудзядзяо“ стартира през декември 2019 година, като резултат 

от участието на ЦНСССКЦИЕ във Второто международно изложение за вносни стоки 

(The 2nd China International Import Expo), новосъздадените контакти и провелите се по 

време на панаира срещи (5-11 ноември 2019 г.). 

В следствие на задълбочените разговори с Хао Йонхън, мениджър на „Иф 

Индустриал Девелопмен (Шанхай) Ко. Лтд.“ и изготвените на база едномесечната 

работа по проекта анализи, страните се споразумяхме подписания Меморандум за 

разбирателство между ЦНСССКЦИЕ и „Иф Индустриал Девелопмен (Шанхай) Ко. 

Лтд.“ (IF Industrial Development (Shanghai) Co. Ltd.) да бъде прекратен. За по-добрия 

контрол и управление на „17+1 Павилион и магазин“ и за по-успешното развитие на 

Проекта, обектът беше релокиран в изградения Павилион към офиса за връзка на 

ЦНСССКЦИЕ в Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) - Централна и Източна 

Европа в гр. Нинбо. 
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Закупените от Центъра оборудване, декорация, рекламни материали и 

съоръжения бяха транспортирани от Шанхай в Нинбо, като за организацията и 

логистиката на имуществото се погрижиха представители на ЦНСССКЦИЕ. 

     

 

На 16 януари Васил Гелев участва в официална делегация при провелата се 

Седемнадесета сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена 

комисия за икономическо сътрудничество в Пекин.  

В откриването на Българо-китайския бизнес форум приветствени слова 

произнесоха Фън Чиучън – председател на Китайската международна асоциация на 

контракторите, Бойко Таков – изп. директор на Изпълнителната агенция за насърчаване 

на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Изказвания направиха вицепремиера 

Марияна Николова и Ю Дзянхуа, зам.-министър на търговията на КНР. По време на 

Форума беше подписан Меморандум за разбирателство Българска агенция за 

инвестиции (БАИ), „Алфа Бус“ и „Ей Си Ен Уърлдуайд“ относно предложеното 

установяване на производствена мощност на „Алфа Бус“ от Китайската Народна 

Република за производство на електрически автобуси в Република България.  

Седемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена 

комисия за икономическо сътрудничество се проведе в Министерството на търговията 

на КНР в Пекин и беше открита с приветствия от Ю Дзянхуа и Марияна Николова. 

По програма бяха дискутирани темите: 

 Тема 1: Засилване на сътрудничеството в областта на инфраструктурата, 

представена от Министерство на икономиката на България:  

 Индустриални паркове 

 Проект за завод за производство на батерии за електромобили 

 Логистични центрове за електронна търговия 

— Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството/Агенция „Пътна инфраструктура”: 

 Проекти в областта на пътната инфраструктура (пътища, тунели) 
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— Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията на България: 

 Проекти в областта на транспортната инфраструктура (железопътен 

транспорт, интермодален терминал) 

— Изказвания от страна на китайски контрактори 

 Тема 2: Засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката 

— Китайската национална енергийна администрация: АЕЦ 

— Министерство на енергетиката на България: проекти за 

изграждане на газовата инфраструктура в страната, обновяване на 

мощности с цел достигане нивата на нисковъглеродни емисии в 

ТЕЦ-овете. 

 Тема 3: Засилване на сътрудничеството в областта на науката, 

технологиите и иновациите 

— Министерство на индустрията и информационните технологии на Китай: 

5G, технологични изследвания и иновации 

— Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията на България: 5G, R&D 

 Тема 4: Засилване на сътрудничеството във формат „17+1” 

— Ю Чиан, генерален директор на дирекция „Европа” в Министерството на 

търговията на Китай: Срещата на върха „17+1“, министерска 

конференция и ЕКСПО Китай-ЦИЕ 

ХVІІ сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за 

икономическо сътрудничество продължи с представяне на възможностите за 

сътрудничество от Министерство на туризма на България.  

Заключителни думи произнесоха Марияна Николова, зам.-министър-

председател на Република България и Ю Дзянхуа, зам.-министър на търговията на 

Китайската народна република, които подписаха Протокол от сесията. 

По време на работния обяд пред участниците в ХVІІ сесия на българо-

китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество 

бяха представени проектите на Центъра: 

 

Офис за връзка и Павилион 17+1 – Нинбо, КНР 

С отварянето на Офиса за връзка и Павилион 17+1 в гр. Нинбо в края на 2018 г. 

пред производителите се отвориха нови възможности за внос, износ, дистрибуция, 

търговия на дребно и електронна търговия.   
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Проект „Демонстрационен център 17+1 за електронна търговия“ – АУ-Пловдив 

Иницииран от Центъра, проектът създава условия за младите хора от Китай и 

страните от Централна и Източна Европа да развиват електронната търговия чрез 

платформата www.16plus1cloud.org. Това е първият подобен проект за подкрепа на 

млади предприемачи, чиято програма има за цел сътрудничеството на студенти от 

Китай и страните от ЦИЕ при сключването на реални бизнес сделки помежду им. 

 

Издаване и разпространение на поредица от наръчници „Млади предприемачи“ 

Поредицата от наръчници е предназначена за инициативни млади хора от 

държавите в 17+1, за членовете на Консултативния съвет на Центъра, компании от 

Китай и страните от ЦИЕ,  всички заинтересовани страни. Наръчниците дават 

подробна информация за регистрация на търговска марка или марка на услуга в Китай, 

внос на селскостопански и други продукти (мостри) в Китай, електронна търговия в 

Китай, отваряне на електронен магазин WeChat, сертифициране на био продукти в 

Китай. 

 

„17+1 Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 

По време на 7-та Среща на върха на правителствените ръководители на Китай и 

страните от ЦИЕ през юли 2018 г. в София, „17+1 Демонстрационна зона на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от 

Централна и Източна Европа“ беше официално открита от китайския премиер Ли 

Къцян и българския премиер Бойко Борисов. 

В момента в Пловдивска област, са създадени две „17+1 Демонстрационни зони 

за земеделско сътрудничество“:  

1) в гр. Първомай, управляван от китайската компания „Тиендзин Фарм Култивейшън 

Груп Къмпани България” ЕООД;  

2) в Аграрния университет в Пловдив, управляван от ЦНСССКЦИЕ. 

 

Проект „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански 

и други продукти” - Пловдив, България и Шънджън, КНР 

Следвайки тенденциите в електронната търговия със селскостопански и други 

продукти, през 2017 г. ЦНСССКЦИЕ създаде и разви проекта, който в умален модел да 

представи ползите от консолидиране на производителите от Китай и страните от ЦИЕ. 

http://www.16plus1cloud.org/
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От една страна това са развитието на онлайн и офлайн платформи за представяне, 

обмен на информация и сътрудничество, като платформата за консолидиране на 

селскостопански и други продукти от Китай и страните от ЦИЕ  

www.16plus1cloud.org. От друга страна, това е намаляване на административните такси 

и съкращаване на времето за спедиция и митническо обслужване. В резултат от 

дейността на проекта, компаниите от ЦИЕ биха могли да се възползват от издаване на 

консолидирани здравни и фитосанитарни сертификати, сертификат за произход, АТА 

карнет и митническа декларация. 

 

Февруари 2020 г. 

Центърът проведе срещи с представители на Консултативния съвет на 

ЦНСССКЦИЕ и Министерство на развитието на селските райони и храните на 

Република Гърция, посети и пристанище Пирея, в качеството си на домакин в областта 

на селското стопанство в Инициативата 17+1. По време на Осмата среща на 

правителствените ръководители на страните от ЦИЕ и Китай, провела се в Дубровник 

през април 2019 г., Гърция официално стана седемнайсетия член на инициативата за 

сътрудничество между страните от ЦИЕ и Китай. 

Обиколката на търговското пристанище, ръководена от Хрисанти Камулаку 

(Chrysanthi Kamoulakou) – стратегическо планиране и маркетинг, Пирейски 

пристанищен орган, КОСКО шипинг (COSCO Shipping), се осъществи с любезното 

съдействие на гръцките представители на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ 

Юлия Дросину (Ioulia Drossinou) и Христос Зафиридис (Christos Zafeiridis) от дирекция 

„Селскостопанска политика, документация и международни въпроси“ към 

Министерство на развитието на селските райони и храните. Пирея е главното 

пристанище в Гърция, най-голямото за пътници в Европа и второто по големина в 

света, обслужващо около 20 милиона пасажери годишно. С пропускателна способност 

от 1,4 милиона TEU, Пирея е поставено сред първите десет пристанища в контейнерния 

трафик на Европа и основното в Източното Средиземноморие. На срещата в 

пристанището, eксперти, отговарящи за  санитарния и фитосанитарен контрол, 

оглавявани от Мария Джаниу (Mary Gianniou) – ръководител внос, генерална дирекция 

"Ветеринарни услуги", дирекция "Здравеопазване на животните", Министерство на 

развитието на селските райони и храните, ме запознаха частично с възможностите и 

функционалностите на порта. 

 

http://www.16plus1cloud.org/
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На 20 февруари 2020 г. се проведе работна  среща с г-жа Дросину – началник 

отдел „Международни отношения“, дирекция „Селскостопанска политика, 

документация и международни въпроси“, колегата й г-н Зафиридис, министерски 

съветник и представители на Министерство на развитието на селските райони и 

храните на Република Гърция:   

1. Г-жа Юлия Дросину, Началник отдел „Международни отношения“, Дирекция по 

селскостопанска политика, документация и международни въпроси, 

Министерство на развитието на селските райони и храните/ член на 

Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ 

2. Г-н Христос Зафиридис, Съветник на министъра, Държавен служител, 

Министерство на развитието на селските райони и храните/ член на 

Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ 

3. Г-н Апостолос Полимер, Директор общо развитие на селските селски, 

Министерство на развитието на селските райони и храните 

4. Г-жа Хрисула Пападимитриу, Директор общо на храна, Министерство на 

развитието на селските райони и храните 

5. Г-жа Анжелики Хронопулу, Дирекция по земеделска политика, документация и 

международни въпроси, Министерство на развитието на селските райони и 

храните 

6. Г-н Майкъл Кастаниас, Дирекция по земеделска политика, документация и 

международни въпроси, Министерство на развитието на селските райони и 

храните 

7. Г-жа Мария Георгопулу, Дирекция за промоция на земеделските продукти, 

Министерство на развитието на селските райони и храните 

8. Г-н Чаралампос Моулкиотис, Дирекция на системите за качество на органично 

фермерство, Министерство на развитието на селските райони и храните 

9. Г-н Никос Чорианопулос, Гръцка земеделска организация – ДЕМЕТЪР 

10. Г-жа Емилия Маркелу, Фитопатологичен институт Бенаки 

 

Домакин на опознавателната визита беше Министерство на развитието на 

селските райони и храните на Република Гърция, а медиатор на срещата Апостолос 

Полимер. Васил Гелев представи дейностите и проектите на Центъра, бяха обсъдени 

възможностите за сътрудничество между двете държави и перспективите за 

коопериране в рамките на Инициативата 17+1.  
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Разисквано беше и провеждането на Девета и Десета среща на Консултативния 

съвет към ЦНСССКЦИЕ. 

Центърът планира организиране на кампания по събиране на мостри на 

селскостопански и други продукти през годината, с цел промотиране на 

производството от ЦИЕ на китайския пазар, посредством участието им в различни 

изложения в Китай, в постоянната експозиция на 17+1 Павилиона към Офиса за връзки 

на ЦНСССКЦИЕ в гр. Нинбо. С цел осъществяване на гореизложените инициативи на 

Центъра, а именно  популяризирането на селскостопански продукти от ЦИЕ в КНР 

чрез представянето им в изградените павилиони и логистични центрове в Китай, 

България и чрез публикуването им в платформата за консолидиране на 

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

на 20 и 21 февруари бяха закупени мостри на традиционни за гръцкото селско 

стопанство мостри на продукти – зехтин, маслини, храни и напитки с вложена 

благоуханна смола „мастикс“, сладкарски изделия, козметични продукти с шафранов 

екстракт и магарешко мляко, както и други продукти от хранително-вкусовата 

промишленост, характерни за държавата, на територията на която се е развила 

древногръцката цивилизация. 

 Закупените в Гърция мостри бяха транспортирани до България от 

представителите на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на 

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

 

   

 

Март 2020 г. 

През март към ЦНСССКЦИЕ с молба за съдействие и подкрепа са обърнаха 

фирми, които Центърът представлява на 3-ото Международно изложение за чай и 

напитки (The 3rd China International Tea Expo /CITE/) в гр. Ханджоу, КНР, и по време на 

Първото Китай-Централна и Източна Европа изложение и Първи международен панаир 

за потребителски стоки (The First China-CEEC Expo & International Consumer Goods 

http://www.16plus1cloud.org/
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Fair) в гр. Нинбо, КНР. Българските производители търсеха начин да изпратят мостри 

на продукцията си до заинтересовани китайски дистрибутори. Голяма част от 

продуктовото портфолио на родните компании е експонирано в изложбения 17+1 

Павилион към офиса за връзка на ЦНСССКЦИЕ в “Младежки иновационен център 

Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, Нинбо, КНР. След приключването на 

гореспоменатите изложения, продуктите, участвали на щанда на ЦНСССКЦИЕ, бяха 

транспортирани, аранжирани и декорирани от служителите на Центъра, предоставяйки 

пълна информация на хартиен и електронен носител за всеки отделен продукт, 

предварително събрана от фирмите производителки.  

През 2020 г. Центърът неколкократно съдейства на български компании да 

изпратят мостри на продуктите си от изложбения 17+1 Павилион в Нинбо до различни 

точки в Китайската народна република, координирайки информация и усилия с 

колегите си в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна 

Европа”. 

    

 

Април 2020 г. 

Планираната за 15-16 април Среща на върха на инициативата 17+1 в Пекин се 

отложи за неопределено време, поради глобалното разпространение на COVID-19. В 

съобщението от Пекин беше посочено, че когато бъде определена нова дата за срещата, 

китайската страна своевременно ще информира партньорите си. Така се дава 

възможност „на страните от Централна и Източна Европа да се фокусират върху 

справянето с епидемията“. 

В рамките на Срещата на върха се предвиждаше възможността за подписването 

на протокол между България и Китай за износ на шафран и шафранови луковици. През 

месец май т.г. се очакваше в България да пристигне делегация от Китай. В състава й 

бяха включени представители на академичните среди от университета Ханджоу, 

бизнесмени, заявили желание за закупуване на шафран и шафранови луковици. 

Планираното посещение също ще бъде отложено. 
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Предвид усложнената здравна обстановка и наложените карантинни мерки в 

света е трудно да бъде определено кога страната ни ще има възможност да 

реализира  шафранови изделия в Китай, а подписаните по-рано договори бяха  

прекратени, поради независещи от страните причини. 

 

Май 2020 г. 

През май, на български и английски език излезе от печат книжка №4 – 

Наръчник за УиЧат електронен магазин, от поредицата „Млади предприемачи“, 

базирана на опит, добри практики и проучване, издание на Центъра за насърчаване на 

селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа 

(ЦНСССКЦИЕ). 

   

 

УиЧат (WeChat 微信) е услуга за текстови и гласови съобщения чрез мобилни 

телефони, разработена от Tencent Holdings Limited в Китай, въведена в употреба през 

2011 г. Поради нарастващия интерес към приложението от страна на българските 

компании, заради широкото му използване в китайските бизнес среди и все още 

неизвестно на територията на ЦИЕ, Центърът пристъпи към подготовката за 

ръководство, което да презентира най-голямата социална мрежа в Китай, с над 1 

милиард потребители в края на 2018 г. УиЧат е важен канал за маркетинг и продажби 

на компании, предоставящи стоки и услуги на китайския пазар. Освен едно от най-

популярните приложения за мобилни телефони в света, УиЧат е сериозен конкурент на 

WhatsApp и Viber. Предлага многобройни функции за индивидуални и бизнес 

потребители, включително видео чат, гласов разговор, SMS, игри, сканиране с 

QRкодове, разплащания от различен вид, и още много други. 

УиЧат позволява създаване на електронни магазини и изпращане 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, 
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жп транспорт и т.н.). Услугите за бизнеса се ползват чрез създаване на официален 

акаунт. 

Наръчникът за УиЧат електронен магазин е безценно ръководство за активиране 

на бизнес услуги – акаунти, начини за регистрация, разплащане, отваряне на банкова 

сметка в Китай. Книжка № 4 съдържа допълнителна информация за регистрация на 

фирма в КНР, доставка до Китай с пощенска пратка, износ от България, начините за 

деклариране на внос на пратка от пощата в Китай. 

Отпечатаните вече наръчници от поредицата ЦНСССКЦИЕ продължава да 

разпространява и да предоставя безплатно на всички заинтересовани лица. Книжките 

могат да бъдат намерени в БТПП, ТПП – Стара Загора, в Аграрния университет в 

Пловдив, в УНСС, в депозитарните библиотеки в страната, в Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ в София, Столичната библиотека, в Центъра „Конфуций“ на 

ВТУ „Свети Кирил и Методий“, Регионален клъстер „Североизток“ Варна. 

            

 

Юни 2020 г. 

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от ЦИЕ и тази година се присъедини в 

традиционно провеждащото се в град Нинбо изложение „Китай-ЦИЕ & 

Международен панаир на потребителските стоки“. Събитието се проведе от 8 до 12 

юни в онлайн формат. ЦНСССКЦИЕ представи фирми и продукти от Централна и 

Източна Европа по време на B2B срещите, провели се с любезното съдействие на 

организаторите на изложението. Интерес за китайската страна продължават да бъдат 

традиционните за региона етерични масла, млечни продукти, вина, като и сушени 

плодове, захарни изделия и снаксове, напитки и свежи продукти. 
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Онлайн панаирът обедини пет основни функции – онлайн излагане на продукти, 

онлайн пазаруване, онлайн посредничество, онлайн обслужване и продажби. Панаирът 

представи 18 щанда, като на 17 от изложбените площи бяха позиционирани продукти 

от страните от Централна и Източна Европа и една за продукти от цял свят. Храни и 

напитки, продукти от първа необходимост и предмети за бита, алкохол, козметика и 

продукти за лична хигиена, интелигентни технологии и други бяха представени на 

вниманието на китайските потребители. Цялостна информация за предприятията и 

продуктите чрез текст, изображения, видеа, излъчвания на живо и други, позволиха на 

дистрибуторите да се запознаят с предлаганите стоки. 542 изложители и 2516 купувачи 

бяха регистриралите се на платформата за виртуално изложение и над 1643 артикула 

изложени онлайн. 

Трансграничната електронна търговия си проправи път като фактор в 

глобалната търговия и се превърна в нова движеща сила за развитието на външната 

търговия особено сега, в условията на COVID-19. 

Бидейки единствената “17+1 демонстрационна зона за икономическо и 

търговско сътрудничество” в Китай, Нинбо проведе четири събития по време на 

виртуалното изложение – онлайн панаир за потребителски стоки, серия от двустранни 

бизнес срещи за експортни стоки, двустранни бизнес срещи за популяризиране на 

електронната търговия на експортни стоки и за трансгранична електронна търговия, 

свързана с чуждестранни индустрии, подпомагайки разширяването на вътрешния и 

външния пазар на предприятията. 

Програма на серията от събития на виртуалното изложение: 

 Онлайн събитие под надслов „Купи заедно” на щандовете за висококачествени 

продукти от ЦИЕ 

На 8 юни на електронна платформа се продаваха висококачествени продукти от 

ЦИЕ с отстъпка при закупуването им заедно. Това онлайн събитие, осъществено 

със съдействието на дипломатическите представителства на страните от ЦИЕ, 

представи страните и техните продукти чрез предаване на живо по Интернет. В 

събитието от българска страна се включиха Димитър Пампулов, генерален 

консул на Република България в Шанхай и Костадин Джатев, втори секретар, 

завеждащ СТИВ (Служба по търговско-икономическите въпроси). 

 Специални събития на живо за продукти от ЦИЕ 

От онлайн панаира на продукти от ЦИЕ 2020 бяха избрани типични за страните 

от ЦИЕ продукти, популяризирани чрез платформи за излъчване на живо като 
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Tencent Watch, Youbo и други, с цел повишаване на информираността на 

потребителите за стоките от ЦИЕ на пазара 

 Презентации на тема „Търговията между Китай и ЦИЕ” 

 Двустранни бизнес мероприятия на тема „Храни и напитки от ЦИЕ” 

 Двустранни бизнес мероприятия на тема „Алкохол от ЦИЕ” 

 Двустранни бизнес мероприятия на тема „Продукти от първа необходимост от 

ЦИЕ” 

 

 

Септември 2020 г. 

 Програма за онлайн комуникация на обмен между млади професионалисти 

в селското стопанство от Китай и ЦИЕ се проведе онлайн. Събитието беше 

организирано с любезното съдействие на отдел „Международно сътрудничество“ към 

Министерство на земеделието и въпросите на селските райони на КНР (DIC, MARA) и 

Центъра за международно сътрудничество и услуги към министерството (CICOS, 

MARA). Програмата се проведе между 31 август и 22 септември и екипът на Центъра 

за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и 

страните от ЦИЕ се присъедини към лекциите, заложени в програмата.  

 На 8-ата Среща на върха между Китай и страните от Централна и Източна 

Европа (ЦИЕ) през 2019 г. бяха издадени Насоките на Дубровник, където 2020 е 

обявена за Година на сътрудничеството между Китай и ЦИЕ в областта на 

земеделското разнообразие. На 4-та Среща на министрите на земеделието на Китай и 

ЦИЕ, Н. Пр. Хан Чанфу, министър на земеделието и въпросите на селските райони на 

Китай, обеща, че КНР ще насърчава обмена между земеделски служители и техници от 

Китай и ЦИЕ – повод и за предстоящата Програма за онлайн комуникация на обмен 

между млади професионалисти в селското стопанство от Китай и ЦИЕ. 

 Поради текущата епидемична обстановка, програмата стартира общуването 

онлайн, а организаторите ще поканят представители от ЦИЕ да посетят Китай, когато 
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ситуацията се подобри. Срещите бяха ползотворни за участниците и посветени на 

селскостопанското сътрудничество между Китай и ЦИЕ. 

 Темите, обсъдени през следващите 4 седмици: 

1. „Общо представяне на земеделието в КНР“ 

Лектор: Ли Сиендъ, изследовател, Китайска академия на земеделските науки 

2. „Free Range Chicken“ и как подобряваме системата за отглеждане на пилета в 

задния двор до широкомащабна и методи за стандартизацията ѝ“ 

Лектор: Ци Уейтан, оперативен мениджър, „Green Farm“ – Пекин 

3. „Услугата „Digital Inclusive Finance“, стимулираща ревитализацията на селските 

райони“ 

Лектор: Лиу Дзюен, специалист в селскостопанското финансиране, предприемач 

в сферата на електронната търговия със селскостопански продукти 

4. „Опитът на предприемачеството в селскостопанската електронна търговия “ 

Лектор: Чън Тайчуън, основател и председател на „Avanti Technology“ 

5. „Селскостопанската търговия между Китай и ЦИЕ: още възможности“ 

Лектор: Лиу Убин, изследовател, Център за насърчаване на търговията със 

замеделски продукти към Министерството на земеделието и въпросите на 

селските райони на КНР 

6. „Китайската култура: хармонията между природата и човешките същества“ 

Лектор: Ян Нин, доцент в Пекинския университет за езици и култура 

7. „Постижения и тенденции в китайската животновъдна индустрия“ 

Лектор: Гуо Кайдзюн, доцент в Пекинския университет по земеделие. 

8. „Как правителствените политики подпомагат развитието на 

плодопроизводството“ 

Лектор: Дзън Йен, генерален директор на „Suho Whole Foods Company“ 
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 В специализираните теми участваха български специалисти от Селскостопанска 

академия, Институт по растителни генетични ресурси, Земеделски институт – Шумен, 

Институт по животновъдство – Костинброд, Земеделски институт – Стара Загора, 

ЦНСССКЦИЕ – Министерство на земеделието, храните и горите на Република 

България, както и професионалисти от Хърватия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, 

Литва, Северна Македония, Полша и Словения. 

 На 4 септември офисът на Организационният комитет на изложението Китай-

ЦИЕ в гр. Нинбо беше домакин на онлайн информационен брифинг, относно 

„Павилион за качество от ЦИЕ в PINDUODUO“ чрез платформата ZOOM. 

Изложението Китай-ЦИЕ е изчерпателна експозиция, фокусирана върху инвестициите 

и търговията в рамките на сътрудничеството на инициативата „17+1“. Следвайки 

глобалната стратегия за развитие „Един пояс, един път“, експото се превърна в значима 

платформа за Китай, за цялостно укрепване на икономическото и търговско 

сътрудничество със страните от ЦИЕ и по-нататъшно развитие на международните 

пазари.  

 Джан Ядун (Zhang Yadong), директор на  експото, приветства присъстващите 

онлайн и пожела успех на сътрудничеството, изразявайки подкрепата си и готовността 

за съдействие. Партньор в начинанието e представителният в КНР офис на Полската 

агенция за инвестиции и търговия (Polish Investment and Trade Agency, China 

Representative Office). 

 На 8 юни 2020 г., за да разшири каналите за продажба на дребно за продукти от 

ЦИЕ, беше открит „Павилион за качество от ЦИЕ в PINDUODUO (платформа за 

електронна търговия с регистрирани 580 милиона активни потребители ) и редица 

отбрани продукти от ЦИЕ бяха продадени онлайн чрез приложението. Центърът за 

насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и 

страните от Централна и Източна Европа получи покана да се присъедини към 

брифинга от организаторите, информирайки за откриващата се възможност родни и 

ЦИЕ производители на официалната си интернет страница и по електронен път. За да 

обслужва повече компании от Централна и Източна Европа, желаещи да навлязат на 

китайския пазар чрез електронна търговия на дребно, операторът на Павилиона в 

платформата „Дзинбей Съплай Чейн“ (Jingbei Supply Chain) представи откриващите 

се  възможности, така че продуктите да достигат лесно до китайските потребители на 

„Пиндуодуо“. 
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 На 17 и 18 септември 2020 г. в Уейфан, Шандун, КНР, се проведе „Виртуално 

изложение Китай-ЦИЕ за първокласни агропродукти“  в рамките на темата за 

насърчаване на сътрудничеството за борбата с COVID-19 и развитието в напредъка на 

селското стопанство. 

 Спонсорите на Виртуалното изложение от Министерство на земеделието и 

въпросите на селските райони (MARA), Министерство на външните работи (MOFA) и 

организаторите от Центъра за насърчаване на селскостопанската търговия, Китайския 

център за филми и телевизия за земеделие, местното правителството на община 

Уейфан, създадоха уникална атмосфера за официалните лица и гости на събитието. 

 Около 100 делегати присъстваха на церемонията по откриването в Уейфан 

(около 30 чуждестранни и 70 китайски делегати), включително дипломати от страните 

от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), лидери и служители на Министерство на 

земеделието и въпросите на селските райони (MARA), представители на Министерство 

на външните работи (MOFA) и Министерството на търговията (MOFCOM), лидери и 

служители на правителството на провинция Шандун, представители на провинция 

Ляонин и други членове на Асоциацията на гуверньорите на провинции и региони 

Китай и ЦИЕ, лидери на общинско правителство на Уейфан, представители на 

международния бизнес в Китай и китайски фирми, експерти, учени и медийни 

работници. 

 Григор Порожанов – извънреден и пълномощен посланик на Република 

България в Китайската народна република произнесе приветствени слова и Стоян 

Николов, съветник в Търговско-икономическия офис в Пекин, бяха сред официалните 

лица в Уейфан по време на церемонията по откриването на „Виртуалното изложение 

Китай-ЦИЕ за първокласни агропродукти“. 
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 Офлайн изложбата беше отворена за гостите на експото и местните граждани, а 

онлайн експозицията – с приблизителна аудитория от около 10 000 посетители. 

 Офлайн дизайнът се състоя от два павилиона, изградени в „Ричмънд гранд 

хотел“, а именно Павилион за страните от Централна и Източна Европа и Павилион за 

висококачествени агропродукти от Китай (Уейфан). Павилионът за страните от ЦИЕ, с 

площ около 450 м2, показа възможностите за развитие на селското стопанство в 

Централна и Източна Европа и отличителните характеристики на агропродуктите по 

държави. Павилионът за висококачествени китайски агропродукти със същата площ, 

представи акценти от развитието на селските райони в Уейфан и подбрана земеделска 

продукция. 

 Онлайн представянето се осъществи чрез специални модули и кратки видеа за 

агропродукти от ЦИЕ, създадени в приложението „Куайшоу“ и приложението за 

онлайн пазаруване „Йентиен порт“, а тематични материали бяха излъчени в сайтовете 

NTV.cn и OSell, с цел популяризиране на ЦИЕ продукти, културен обмен и 

подобряване на офлайн дейностите. Стремежът на онлайн изложението е да допринесе 

за популяризирането на профила на качествени агропродукти от ЦИЕ в Китай и да 

увеличи възможностите за търговия. 

 За онлайн промоцията на български продукти по време на Виртуалното 

изложение, Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа изпрати огромен 

брой презентации на продукти до организаторите от Центъра за насърчаване на 

селскостопанска търговия, под шапката на китайското земеделско министерство. По 

този начин на всеки един от виртуалните посетители се предостави възможността да 

види подробна информация и дисплеи с млечни продукти, вина, сладкиши, 

традиционни билкови чайове, безалкохолни напитки, розова козметика и други родни 

продукти. ЦНСССКЦИЕ беше информиран от организаторите, че студио за предаване 

на живо с площ от 100 м2 ще бъде инсталирано в „Ричмънд гранд хотел“, чрез 

платформата за предаване на живо „Куайшоу“, премахваща бариерите за време, 
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разстояние и език. Целта на „Куайшоу“ е да популяризира и продава висококачествени 

агропродукти от ЦИЕ, които са достъпни за китайския пазар. 

   

 

 Деветата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ се състоя в 

рамките на Виртуалното изложение. Официалните разговори се проведоха онлайн чрез 

платформата Zoom на 18 септември. 9-ата среща организира китайската страна и беше 

председателствана традиционно от Васил Гелев – директор на Центъра и председател 

на инициативата „17+1“ в областта на селското стопанство. 

      

  

 На заседанието на Консултативния съвет присъстваха около 40 участници, 

включително служители на земеделските власти от Босна и Херцеговина, България, 

Китай, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Северна 

Македония, Черна гора, Полша, Словакия, Словения, дипломати от ЦИЕ и делегати на 

MARA. 

 Представителите от Департамента за международно сътрудничество към 

Министерството на земеделието и въпросите на селските райони на КНР презентираха 

дейностите по честването на Годината на сътрудничеството в областта на 

селскостопанското разнообразие между Китай и ЦИЕ . 

 По време на срещата членовете на борда обмениха мнения и предложения за 

селскостопанско сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в контекста на 
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COVID-19 и на вниманието на присъстващите бяха повдигнати важни теми и въпроси. 

Участниците в срещата се обединиха в твърдението, че екипната и сплотена работа, 

комбинирайки усилията си, ще доведат до подем взаимноизгодното с Китайската 

народна република партньорство.  

 Взето беше решението през 2021 г. да се организират междинни срещи с 

членовете на Консултативния съвет, извън официално предвидените Десета и 

Единайсета срещи, на които да бъдат подробно разисквани основните теми, повдигнати 

по време на официалното заседание през септември 2020 г. Полша, Чехия и Словакия 

настояха за организиране на среща с представители на Генералната митническа 

администрация на КНР (General Administration of Customs People’s Republic of China, 

GACC), на която да бъдат обсъдени възможностите за съдействие от страна на 

китайските власти за по-скорошното приключване на процедурите за внос и 

възможността Центърът да подпомогне процеса чрез подобни срещи. Северна 

Македония призова към прозрачност и ефективност, проявявайки интерес към 

проектите Демонстрационна зона, Логистичен хъб и Павилион, представяне на 

селскостопански продукти от ЦИЕ на изложения на територията на Китай, електронна 

търговия със селскостопански и други продукти.  

По време на Деветата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ, Васил 

Гелев представи плана за Кампания за набиране на мостри на селскостопански и 

други продукти от Централна и Източна Европа. 

Във връзка с възстановяването от икономическия спад вследствие на пандемията 

от COVID-19, Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа подготви план, с 

който да окаже подкрепа на селскостопанските производители и предприятията от 

хранително-вкусовата промишленост на държавите, участващи в  Инициативата 

„17+1“. 

Поради усложнената епидемична обстановка и невъзможността на компании от 

България и ЦИЕ да участват в мероприятия на територията на Китайската народна 

република, ЦНСССКЦИЕ, съвместно с членовете на Консултативния съвет към 

Центъра и подкрепата на Министерството на земеделието и въпросите на селските 

райони на КНР, ще организира кампания за набиране на мостри на селскостопански и 

други продукти, в качеството си на представляващ фирмите, заявили желание за изява. 

По този начин, чрез натрупани знания, опит и добри практики през годините, Центърът 

би подпомогнал възстановяването на производствата от сферата на селското стопанство 

и хранително-вкусовата промишленост от Централна и Източна Европа. 
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Един от начините, по които може да се осъществи подобна промоция, е чрез 

Кампания за набиране на мостри на селскостопански и други продукти. 

Кампанията получи одобрение по време на Деветата среща на Консултативния 

съвет на ЦНСССКЦИЕ на 18 септември 2020 г.. Членовете на Консултативния съвет ще 

сътрудничат за осъществяване на инициативата, с подкрепата на Министерството на 

земеделието и въпросите на селските райони на КНР. 

Центърът планира организирането на Кампанията за набиране на мостри на 

селскостопански и други продукти от компании от ЦИЕ, с цел: 

1. Изпращане на мостри на селскостопански и други продукти до „17+1 

Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други 

продукти“ - пристанище Йентиен, гр. Шънджън, КНР; 

2. Изпращане на мостри на селскостопански и други продукти на различни 

международни селскостопански изложения в Китай; 

3. Изпращане на мостри на селскостопански и други продукти, които да бъдат 

изложени в Офиса за връзка на ЦНСОССКСЦИЕ и изложбения Павилион 17+1 към 

него, разположени в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и 

Източна Европа”, град Нинбо, КНР.  

Центърът има за цел да популяризира повече компании от ЦИЕ на китайския 

пазар и обратно. 

 ЦНСССКЦИЕ се надява на подкрепата на китайската страна и 

получаване на своевременна информация за подходящи селскостопански 

изложения на територията на КНР през 2021 г. – изложения с 

международен опит във вноса на мостри на селскостопански и други 

продукти от ЦИЕ в Китай. 

След изложенията, Центърът предоставя възможност за транспортиране на 

мострите до Офиса за връзка на ЦНСССКЦИЕ и постоянната експозиция в Павилион 

17+1 в гр. Нинбо. 

 Получателят/вносителят на мострите е най-важният въпрос, тъй като, що 

се отнася до вноса, продуктите са разнородни и фирмата-вносител трябва 

да притежава необходимия опит относно обработката на документи и 

митническо освобождаване. 

През 2018 г., ЦНСССКЦИЕ си сътрудничи с пристанище Йентиен за 

откриването на „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със 

селскостопански и други продукти“ на територията на Китай. За нуждите на 

Логистичния хъб и за целите на постоянната експозиция, Центърът съдейства, 
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подготви и изпрати голямо количество мостри на селскостопански и други продукти от 

ЦИЕ. 2021 г. е отлична възможност мострите от 2018 г. да бъдат заменени с нови и 

свежи. 

 Друга възможност за промоцията на селскостопански и други продукти 

от ЦИЕ е Павилион 17+1 към Офиса за връзка на ЦНСССКЦИЕ в 

“Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна 

Европа”, град Нинбо, КНР. 

След като мострите са вече в Павилиона, целогодишно посетителите му могат да 

се запознаят с продуктите от ЦИЕ, намерили място в експозицията. През ноември   

2019 г. мострите от Павилиона бяха представени на Второто международно изложение 

за внос в Шанхай (CIIE) и на Седемнадесетото международно селскостопанско 

изложение (CATF) в гр. Нанчан от екипа на ЦНСССКЦИЕ. В заключение, веднъж 

внесени в Китай, мострите могат да бъдат представяни в редица изложения и 

промоционални изяви. 

 Всички пътни разходи, свързани с въздушния/морския/сухоземния 

транспорт от всяка държава от ЦИЕ до КНР (до 50 кг на компания), ще 

бъдат покрити от ЦНСССКЦИЕ, с подкрепата на Министерство на 

земеделието, храните и горите на Република България. 

 

 Във втората част на заседанието, Васил Гелев направи пряко включване и 

презентация от засетите с шафранови луковици полета на територията на България, 

част от проекта „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и ЦИЕ“. 

В изпълнение на проекта „17+1 Демонстрационна зона на сътрудничеството в 

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

Европа“, съвместно с Българската асоциация на производителите на шафран и 

биологични шафранови продукти, ЦНСССКЦИЕ започна култивираното отглеждане на 

различни по размер и качество шафранови луковици. В експерименталните полета на 

Аграрния университет в Пловдив през септември 2019 г. с 500 кг шафранови луковици 

беше засят един хектар. Процесът по отглеждането, събирането и преработката на 

шафрановите  продукти е част от студентския проект. В лабораториите на 

университета, с модерно и прецизно оборудване се изследват изследвани отгледаните в 

експерименталните полета шафранови продукти.  
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Резултатите от проведените научни експерименти имат за цел да ускорят 

напредъка по подписването на протокола за износ на шафран и шафранови луковици от 

България за Китай. 

Беше отправено искане за съдействие на българската страна към китайската, 

Главната митническа администрация на Китай да финализира процедурата за износ на 

шафран и шафранови луковици от България за Китай и беше заявено желанието за 

подписване на протокола за износ на шафран и шафранови луковици по време на 

предстоящата 9-та Среща на върха на правителствените ръководителите на Китай и 

страните от ЦИЕ през април 2020 г. в Пекин, КНР, която впоследствие беше отменена 

за неопределено време, поради усложнената епидемична ситуация. 

ЦНСССКЦИЕ продължи да работи за привличането на партньори и за 

откриването на нови пазари за продукцията на българските шафранопроизводители.  

 Проектът привлече интереса на международна компания, чието седалище са 

намира в България и в резултат на проучванията на Центъра и промотирането на 

културата, на площ от 50 декара, намиращи се в близост до летище „Бършен“ в Сливен, 

10 000 кг. шафранови луковици, закупени от български фермери, бяха засети в края на 

септември.  

Не само от гледна точка на логистиката, но и почвените условия в региона се 

оказват едни от най-благоприятните за отглеждането на земеделската култура. 

ЦНСССКЦИЕ ще продължи да подкрепя производството на шафран не само у 

нас, но и в останалите страни от ЦИЕ. В рамките на виртуалната среща на 

Консултативния съвет тази година, колегите във формата бяха запознати с направената 

инвестиция в шафрановото производство. Целта е да се осъществи пълния цикъл на 

производството – от намирането на евтин посадъчен материал, чрез възможностите за 

износ след възпроизводство, до обезпечаването на заетите в сектора да произвеждат 

продукти с добавена стойност. В момента се разработват редица продукти с влагане на 

шафранов цвят, които да търсят и намират добра приемственост на световните пазари. 

Идеята на ЦНСССКЦИЕ е чрез Демонстрационния център 17+1 в Аграрния 

университет, да създадат условия за производство на по-сериозни количества, които да 

бъдат привлекателни както за голям пазар, какъвто е Китай, така и за всички мащабни 

международни пазари, чрез кооперирането на отделни фермери.  

След направените от Центъра анализи през годината става ясно, че на този етап 

е невъзможно България да доставя желаното количество шафранови луковици за Китай. 

Потребностите на КНР са такива и няма опция количеството да е по-малко, поне в 

началния етап. Китайската страна има ясно дефинирани количества, които ги 
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интересуват, с оглед обезпечаването на собствената им продоволствена необходимост. 

Ако фермерите вземат решение да се изнесат всичкото произведено за година 

количество, това ще лиши сектора от мултипликация и възпроизводство. При 

евентуална продажба на цялото количество, означава да се внасят луковици за 

посадъчен материал. Още един проблем, който се откроява, е силно завишената 

продажна цена на шафранови луковици в България, която създава предпоставки за 

нерентабилност при последващо производство на разсад от фермерите. Тази година се 

наблюдава срив на пазара на шафран, не само на луковици, но и на сух шафранов цвят 

– големи са количествата, които отлежават при отделните фермери и не могат да бъдат 

реализирани. Основна причина е пандемията, но перспективата за пазара на шафран в 

краткосрочен план не изглежда благоприятна.  

Стремежът на Центъра е да бъде дадена възможност на фермерите, заети в 

сектора, да произвеждат и по предварително зададени от китайската страна критерии 

да знаят, че всичко, което произведат ще намери реализация.  

В опитното шафраново поле на територията на АУ – Пловдив, част от проекта 

„17+1 Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, бяха извършени редица 

дейности, свързани с плевене, почвообработване, лабораторни анализи на изсушен 

шафранов цвят, след направени опити с листен хербицид за борба с плевелите. Екипът 

на Центъра, съвместно със студенти от университета, посещаваше и обработваше 

засетите площи, когато противоепидемичните мерки позволяваха това. 
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Октомври 2020 г. 

 Установяване на кореспонденция, разговори и полагане на основите на бъдещо 

партньорство в областта на шафрановото производство с Професионалната гимназия 

по механизация на селското стопанство "Никола Златарски" – гр. Златарица, след 

адресирано до Центъра писмо от директорката на училището Мария Петкова. 

 Идеята за засаждането и отглеждането на растението в златаришкото училище е 

резултат от участието на ученик от гимназията в конкурса на Министерството на 

земеделието и МОН – “Моето стопанство”. С помощта на своята учителка Надежда 

Топалова момчето прави проект, с който печели и награда. В резултат на това екипът на 

училището преценява, че идеята е атрактивна, тъй като никъде в област В. Търново не 

се отглежда шафран и решава да опита. Така в училищния парк за провеждане на 

практически занятия на учениците е отделен половин декар земя, на който засяват 100 

кг луковици. 

 На база на натрупания опит, информация и добри практики, работещите в 

ЦНСССКЦИЕ експерти, студенти от Аграрния университет и малките фермери от  

"Никола Златарски" ще организират срещи, на които ученици и студенти да обменят 

опит и да почерпят идеи. Съобразявайки се с противоепидемичните мерки, разговорите 

ще осъществят онлайн, в удобно за страните време. 

 

 На 28 октомври се проведе „Онлайн-B2B среща между Китай и ЦИЕ 

(млечни продукти, козметика и продукти за лична хигиена)“ в платформата ZOOM. 

Домакини на събитието бяха колегите от Центъра за изложението „Китай-ЦИЕ“ и 

насърчаване на сътрудничеството в Централна и Източна Европа и Центъра за внос на 

стоки – гр. Нинбо. ЦНСССКЦИЕ своевременно информира за възможността за 

сътрудничество на официалната си уеб страница, както и фирми от целевите индустрии 

по електронен път. 

 Проведени бяха бизнес разговори между компании от ЦИЕ и китайски 

компании, специализирани в производство и търговия с млечни продукти, козметика и 

продукти за лична хигиена. Срещата ще се проведе онлайн в платформата ZOOM. 

Преговорите се осъществиха „лице в лице”, организирани в няколко кръга за всяка 

компания. Организаторите предоставиха и превод от китайски и английски на 

заявилите участие фирми. За всяка държава имаше посочена официална агенция за 

проверка на правния статус на регистриралите се компании (за България – 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). 
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Ноември 2020 г.  

„2020 – Международен форум за селскостопанско сътрудничество между 

Китай и Централна и Източна Европа“ се проведе в Чънду, провинция Съчуан на 24 

ноември, заедно с подфорума „Форум за обмен на таланти между Китай и Централна и 

Източна Европа (сесия на България)“. Комуникацията се осъществи от Китайската 

асоциация за насърчаване на международното земеделско сътрудничество (China 

Association for the Promotion of International Agricultural Cooperation, CAPIAC) и 

Департамента за международно сътрудничество към Министерството на земеделието и 

въпросите на селските райони на КНР, въз основа на обективните нужди от 

селскостопанското сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна 

Европа. С практическата реализацията на съвместната работа се заема проектът 

„Насърчаване на сътрудничеството в областта на селскостопанските човешки ресурси 

между Китай и Централна и Източна Европа“. 

CAPIAC е национална организация, одобрена от Държавния съвет през 1998 г., 

регистрирана в Министерството на гражданските въпроси и управлявана от 

Министерството на земеделието на Китай. Целта му е да насърчи международната 

комуникация и сътрудничество в селскостопанските ресурси, технологиите, 

информацията и търговията. Проектът „Насърчаване на сътрудничеството в областта на 

човешките ресурси в селското стопанство между Китай и Централна и Източна 

Европа“ цели да изгради платформа за сътрудничество в областта на човешките 

ресурси в селското стопанство между България и Китай. Той улеснява създаването на 

механизъм за комуникация и сътрудничество в селското стопанство, като отваря нови 

възможности за инвестиционно, икономическо и търговско сътрудничество между 

двете държави.  
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За ефективно задоволяване на търсенето и предлагането на човешки ресурси в 

селското стопанство между двете страни и формулиране на план за обмен на таланти и 

обучение, българските специалисти, участващи във Форума, представиха нашето 

земеделие, асоциации, предприятия, научноизследователски институти и проекти по 

време на онлайн форума. Българската сесия за обмен на земеделски таланти беше 

открита от Гуан Дахай (Guan Dahai), зам.-директор на отдел „Европейски въпроси“ към 

Министерство на земеделието и въпросите на селските райони на КНР, последвано от 

приветственото слово на Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от 

Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), към Министерство на земеделието, 

храните и горите на Република България. Въведение в българското земеделие 

направиха Адриан Георгиев, държавен експерт в дирекция „Европейска координация и 

международни отношения“ в Министерство на земеделието, храните и горите на 

Република България и проф. д-р Елена Тодоровска от Селскостопанската академия. 

Велин Джиджев, генерален секретар на Балканската търговско-инвестиционна камара 

представи възгледите си по проект за земеделско сътрудничество между България и 

Китай. 

  

Сесията приключи с две церемонии. Съвместна декларация беше подписана от 

Си Чуънлин (Xi Chunling), вицепрезидент и генерален секретар на CAPIAC и Васил 

Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ. Двете страни се споразумяха да засилят обучението 
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и обмена на селскостопански таланти между Китай и страните от Централна и Източна 

Европа и да продължат да насърчават потока на експерти, стимулирайки двустранната 

и многостранната търговия и инвестициите между Китай и ЦИЕ. Развитието на активно 

и ползотворно сътрудничество би довело практически до взаимноизгодни резултати. 

Споразумение за обучение на млади таланти между университета в Дзянсу и 

Университета по хранителни технологии в Пловдив, беше подписано от техните 

ръководители – Ян Сяохонг, президент на университета Дзянсу и проф. д-р Пламен 

Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии в Пловдив. 

 През декември, „Селскостопански човешки ресурси от Китай и Централна и 

Източна Европа“, част от изследователската група за насърчаване на сътрудничеството 

(China-Central and Eastern Europe Agricultural Human Resources, Cooperation Promotion 

Research Group) и Китайската асоциация за насърчаване на международното земеделско 

сътрудничество (China Association for the Promotion of International Agricultural 

Cooperation), се обърнаха за подкрепа към ЦНСССКЦИЕ с анкетно проучване, 

наречено „Въпросник за професионалисти в международни земеделски компании“. 

Анкетното проучване има за цел да изследва пазара на труда в 

селскостопанската индустрия на ЦИЕ и е насочено към професионалисти/специалисти 

и компании в селскостопанската и хранително-вкусовата индустрия. Цел на 

изследването е след като организаторите получат попълнените въпросници, да 

представят доклад от проучването на китайското правителство, което може да се позове 

на доклада при разработването на План за представяне на селскостопански 

специалисти и да насърчи обмена на кадри и сътрудничеството между ЦИЕ и Китай.  

За проучването ЦНСССКЦИЕ информира членовете на Консултативния съвет 

към Центъра и на официалната си интернет страница. 

Онлайн Конференция за посредничество между страните от ЦИЕ и 

икономическата зона на делтата на река Яндзъ се проведе на 15 декември. 

Организаторите от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в ЦИЕ и 

Организационния комитет на изложението „Китай-ЦИЕ“, гр. Нинбо, с които 

ЦНСССКЦИЕ активно си партнира и през 2020 г., отправиха покана за участие и 

призив за разпространяване на информацията за събитието. Спонсори на 

конференцията бяха Общинското търговско бюро в гр. Нинбо и Китайската строителна 

банка (клон Нинбо).  

Организирането на конференции и двустранни бизнес срещи се предвиждат и 

през 2021, за да се насърчи сътрудничеството между Китай и страните от Централна и 

Източна Европа, да се засили положителния ефект от изложението Китай-ЦИЕ в 
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района на делтата на река Яндзъ и да се насърчи изграждането на демонстрационната 

зона за икономическо и търговско сътрудничество 17+1.  

През 2020 г. ЦНСССКЦИЕ разработи платформа за следене на складови 

наличности, която да гарантира, че няма да има злоупотреби с продажбата на стоките. 

В реално време ще се вижда кои, колко и за каква цена от предложените продукти са 

продадени в Китай. Платформата дава възможност производителят да определи 

конкретни количества, които се съхраняват в “17+1 Логистичен хъб и Павилион за 

електронна търговия със селскостопански и други продукти„ в Пловдив и при заявка да 

бъдат насочени към китайския пазар. Едва след поръчка за доставка ще започва 

оформянето на митническата документация, спедиция, последващ внос в КНР и пр., за 

да протичат регулирано процесите с вносно-износните операции.  

Платформата е унифицирана и може да бъде използвана както за внос на стоки 

от България в Китай, така и за внос в Северна Македония, защото страни, които не са 

членки на ЕС се сблъскват с такива трудности – предварителна подготовка на 

определен набор от документи, който да отговаря на изискванията на съответната 

приемаща страна. Наличието на платформа за предварителен контрол по допустимост 

за внос и последващо следене на складови наличности в голяма степен подпомага и 

облекчава търговията, създава нови възможности хората да общуват помежду си на 

базата на документи, а не на имейли, защото езиковата бариера понякога пречи на 

комуникацията и страните не могат да се разберат кой документ как да бъде изпратен.  

Платформата ще се използва безплатно от всички ползватели и ще се от 

администрира екипът на ЦНССКЦИЕ. 

 

 

План за дейността на ЦНСССКЦИЕ за 2020 г. 

 

Събития от съществено значение за сътрудничеството между Китай и страните 

от ЦИЕ, в които ЦНСССКЦИЕ е предвидено да участва или организира през 2021 г.: 

 Организиране на 4 срещи с членовете на Консултативния съвет към Центъра, за 

кратко наречени „междинни“ (извън официалните X и XI), на теми:  

 Сътрудничество с Генералната митническа администрация на КНР и 

Министерство на земеделието и въпросите на селските райони на КНР 

 Предоставяне на мостри от ЦИЕ за Кампания за набиране на мостри на 

селскостопански и други продукти 

 Електронна търговия 
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 Демонстрационни зони 

 Центърът планира Кампания за набиране на мостри на селскостопански и други 

продукти от Централна и Източна Европа с цел промотиране на продуктите на 

китайския пазар посредством участието им в различни изложения в Китай през 

2021 г. 

 Провеждане на Десета и Единайсета среща на Консултативния съвет към 

ЦНСССКЦИЕ 

 Участие в 5-ата Среща на министрите на земеделието по Инициативата „17+1“ 

 Планиране и организация за провеждането на „Китай (Личуан) – ЦИЕ 

Международен форум за сътрудничество в областта на шафрановата индустрия“ 

 ЦНСССКЦИЕ ще подпомогне българските фермери, отглеждащи луковични 

култури, в т.ч. и шафранови луковици, чрез закупуването на специализирана 

земеделска техника за вадене и калиброване на луковици, които ще бъдат на 

разположение в Демонстрационния център на Центъра в Аграрния университет, 

Пловдив. Производителите ще имат възможност на място да калиброват 

луковиците си с идеята за последващо засяване или продажба, според 

намеренията им 

 Във връзка с развитието на проекта „Демонстрационна зона на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от 

ЦИЕ“, ЦНСССКЦИЕ и З.К. „Единство“ ще обединят усилията си за култивирано 

отглеждане на различни по размер и качество шафранови луковици, които ще 

бъдат закупени и предоставени от ЦНСССКЦИЕ. Половината от произведените 

шафранови луковици ще бъдат предоставяни безвъзмездно на селскостопански 

производители (до 250 кг на отделен стопанин) от България и останалите страни 

от ЦИЕ, като по този начин ще се минимизира риска на фермерите и ще се 

създаде устойчива среда за развитие на шафрановата индустрия в България и 

останалите страни от ЦИЕ.  

 Подписване на Съвместна декларация относно насърчаване и развитие на 

„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от ЦИЕ“ в гр. Тиендзин, Китай между ЦНСССКЦИЕ и 

фирма „Тиендзин Фууд Груп Ко.“ ООД 

 Привеждане на платформа за следене и управление на складови наличности, 

разработен от ЦНСССКЦИЕ, в експлоатация 
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 Водене на преговори с водещ университет и китайска компания в гр. Нинбо, 

където да бъде отворен търговският обект – „17+1 Павилион и магазин“ 

 Участие в 3-то Китай–Централна и Източна Европа изложение и 3-ти 

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

International Consumer Goods Fair) в гр. Нинбо, КНР 

 Подготвяне за печат и реализация на брой №5 и №6 от наръчници под общото 

заглавие „Млади предприемачи“, които се разпространяват безплатно 

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

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

 Организиране на събития и дейности, свързани с популяризирането на 

Проектите на Центъра по Инициативата „17+1“: „Логистичен хъб и Павилион за 

електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Пловдив, 

България и Шънджън, КНР; „Демонстрационна зона на сътрудничество в 

областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“; електронна 

платформа за консолидиране на селскостопански производители от Китай и 

ЦИЕ – www.16plus1cloud.org и проект „Млади предприемачи – Студентите 

променят света” 

 

http://www.16plus1cloud.org/

