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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 Министерство на земеделието 

 Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа 

 

 

 

Доклад за дейността на Центъра за насърчаване на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и 

страните от ЦИЕ през 2021 г. и план за работа за 2022 г. 

 

 

Съгласно основните принципи за създаването и дейността на ЦНСССКЦИЕ, Центърът изготвя 

отчет за дейността си през 2021 г. и план за работа за 2022 г. 

 

Януари 2021 г. 

 

На  13 януари 2021 г. Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на 

селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа подписа договор 

за сътрудничество с Земеделска кооперация „Единство“, село Костиево, област Пловдивска.  

Договорът е свързан с проекта на ЦНСССКЦИЕ за износ на шафран и шафранови 

луковици за Китай. Беше договорено земеделската кооперация „Единство“ да предостави 30 

декара площ за засяване и отглеждане на шафрановите луковици, а в последствие дари на 

производители половината от продукцията. 

ЦНСССКЦИЕ подкрепя производството на шафран у нас и в останалите страни от 

ЦИЕ. Инициативата на центъра се развива в няколко направления. В опитните полета на 

Аграрния университет - Пловдив са засадени луковици и всички шафранови продукти, 

създавани в опитните площи на университета, като са изследвани с модерна и прецизна 

техника в лаборатории на АУ. 

Освен това ЦНСССКЦИЕ продължава да съдейства за двете стартирани процедури за 

износ на шафран и шафранови продукти към Китай и да снабдява с необходимата информация 

за производители, продукти и обработваеми площи компетентните органи, когато такава е 

потърсена. 
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През изминалата година също така е закупен двуредов култиватор за обработка на 

шафранови луковици за нуждите на „Демонстрационна зона на сътрудничество в областта на 

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

 

На 25 януари 2021 г. се проведе видеоконферентна среща на националните 

координатори на Инициативата „16+1“. Срещата беше  председателствана от г-н Цин Ган, 

заместник-министър на външните работи на КНР. България бе представена от г-н Христо 

Полендаков, генерален директор „Двустранни отношения“ в МВнР. Във видеоконферентната 

среща участваха представители на всички държави-участници в инициативата от Централна и 

Източна Европа, както и наблюдатели от Австрия, Беларус, Швейцария и Делегацията на ЕС в 

Пекин. Срещата на националните координатори бе част от подготовката на Срещата на върха 

на инициативата 16+1 на 9 февруари 2021 г. 

 

 На 29 януари 2021 г. ЦНСССКЦИЕ и „Тиендзин Фууд Груп Ко.“ подписаха 

Съвместна декларация за насърчаване и развитие на „Демонстрационна зона на 

сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от 

Централна и Източна Европа“ в Тиендзин, Китай. 

От китайска страна документът бе парафиран на 23 януари в Пекин. Седмица по-късно 

тогавашният директор на Центъра г-н Васил Гелев подписва Съвместната декларация, в 

присъствието на Лин Яомин, директор на „Хера Агро“ ЕООД, част от „Тиендзин Фарм 

Култивейшън Груп България” ЕООД (Tianjin Farm Cultivation Group Company Bulgaria EOOD). 

Китайската компания управлява една от двете Демонстрационни зони, изградени на 

територията на България – тази в Първомай.  

Когато бъде завършена, Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на 

селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа в Тиендзин, ще 

окуражи привличането на селскостопански инвестиции и технологии в рамките на 

Инициативата 16+1 и по отношение на страните от ЦИЕ, част от „Един пояс, един път“. 

Демонстрационна зона в Тиендзин ще действа като съвременна производствена система на 

китайското селско стопанство, платформа за сътрудничество и трансформация на 

постиженията на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ, и програма за 

комуникация, изложения и търговия на известни, специфични и висококачествени 

селскостопански продукти от Китай и ЦИЕ. 

Проектът „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ е разработен и се 

развива от ЦНСССКЦИЕ, подкрепен от правителствените ръководители на Китай и страните 

от ЦИЕ. 
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Февруари 2021 г. 

 

На 8 февруари 2021 г. се проведе Първа Междинна среща на Консултативния съвт 

на ЦНСССКЦИЕ на тема „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на 

селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 

организирана от ЦНСССКЦИЕ. 

По време на виртуалната среща, тогавашният директор на Центъра, г-н Васил Гелев 

запозна детайлно с Проекта и неговите възможности присъстващите членове на 

Консултативния съвет. Презентации направиха и Лин Яомин – директор на „Хера Агро ООД“, 

Шън Лирон – професор от Джъдзянския университет, КНР и Джу Ханлян – председател на 

управителния съвет на китайската компания Zhejiang Yangtian Agricultural Scientific & 

Technological Co. Ltd. Държавите от Централна и Източна Европа, взели активно участие в 

диалога, подкрепиха инициативата за сътрудничество и изразиха готовност да се присъединят 

към „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между 

Китай и страните от Централна и Източна Европа“. 

Осъществена беше и връзка с представители на  Високотехнологичния селскостопански 

демонстрационен парк Сяошан – Личуан (Xiaoshan-Lichuan High-tech Agricultural 

Demonstration Park), които наблюдаваха срещата от Ханджоу, провинция Джъдзян и Личуан, 

провинция Хубей. 

 

На 9 февруари 2021 г. във видеоконферентен формат се проведе 9-тата Среща на 

държавни и правителствени ръководители на Инициативата за сътрудничество между 

Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1“. За първи път от стартирането на 

инициативата домакин на срещата бе китайският президент Си Дзинпин. От българска страна 

първоначално бе планирано участие на министър-председателя, но в последствие бе взето 

решение за участие на заместник министър-председателя по икономическа и демографска 

политика и министър на туризма г-жа Марияна Николова. 

 

ЦНСССКЦИЕ издаде книжки 5 и 6 от поредицата „Млади предприемачи“: 

Наръчник за платформи за електронна търговия в Китай на български и английски език (кн. 

№5) и Наръчник за сертифициране на вносни биопродукти в Китай (кн. №6).  

В № 5 (отделни книжни тела на български и на английски език) сборникът в детайли 

представя информация за изискванията и процесите за регистрация, видовете магазини и 

таксите в платформите за електронна търговия T-MAII (за маркови продукти), 1688 (продажби 

на едро), KAOLA (за фирми от над 80 държави, които искат да продават стоки в Китай), 

YIHAODIAN („супермаркет“ предимно за хранителни продукти, предлагащ опция за 

продажби от потребител на потребител), RED BOOK (за споделяне на начин на живот), JD (за 
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онлайн и офлайн търговия на дребно в Китай) и Taobao (най-популярната, с близо 500 млн. 

регистрирани потребители), както и справка за възникването и развитието през годините на 

всеки електронен магазин.  

Книжка № 6 от поредицата „Млади предприемачи“ съдържа информация за 

сертифицирането на вносни биопродукти в Китай – условия, дефиниции, заявления за 

валидиране, фирмите, издаващи разрешителните документи (сертифицирането). Подробно е 

представен процесът за сертифициране на биорастителни продукти, диворастящи растения, 

биоядливи гъби, биоакватични продукти, биодобитък и птици. 

Всички наръчници от поредицата се разпространяват безплатно и са предвидени да 

бъдат от помощ на младите предприемачи.  

 

Юни 2021 г. 

 

В периода 8-11 юни 2021 г. в град Нинбо, Китай се проведе Второто изложение 

„Китай – ЦИЕ и Международен панаир за потребителски стоки“ (2nd China-CEEC Expo & 

International Consumer Goods Fair). Панаирът включва категориите алкохол, храни и напитки, 

козметика и продукти за лична хигиена, домакински продукти, иновационни технологии и др. 

Организаторите следваха духа на Срещата на върха на лидерите Китай – ЦИЕ през 

2021 г. и се фокусираха върху изграждането на висококачествена  Демонстрационна зона 

Китай – ЦИЕ за търговско и икономическо сътрудничество. Така насърчиха 

сътрудничеството, онлайн и офлайн интеграцията, задълбочаването на търговията, 

инвестициите и културния обмен със страните от ЦИЕ.  Целта е изложението да стане 

предпочитана платформа за практическо сътрудничество между Китай и 

Централноевропейския регион и да стане важен канал за интегриране на Китай в европейския 

икономически кръг. 

В рамките на Второто изложение, на 9 юни, в 15 ч. Пекинско време, в Нинбо, Китай, 

онлайн се проведе Десетата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ. Беше 

представена работата на Центъра за периода октомври 2020 – юни 2021 г. В срещата участваха 

Китай и 10 държави от Централна и Източна Европа. Всеки представител имаше възможност 

да се изкаже по всички теми в програмата и да сподели успехи в развитието на 

сътрудничеството на съответната страна с Китай. 

Партньорите получиха информация за напредъка по работата на ЦНСССКЦИЕ по 

проекта „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и ЦИЕ“. Станаха известни подробности около създаващата се платформа за 

веригата на доставки в областта на селското стопанство. 

Членовете на Консултативния съвет, представители на посолствата на страните от ЦИЕ 

и официални лица от местното правителство на град Нинбо проведоха срещата присъствено, а 
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всички останали се включиха онлайн. В работата на КС участваха около 30 представители от 

Албания, Босна и Херцеговина, България, Китай, Хърватия, Чехия, Гърция, Северна 

Македония, Полша, Словакия и Словения. 

 

Октомври 2021 г. 

 

На 15 октомври 2021 г. в Аграрния университет – Пловдив се проведе официално 

откриване на Luban Workshop – съвместен българо-китайски проект, чиято цел е 

поощряване на сътрудничеството между университетите и бизнеса в областта на земеделието 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа. 

Проявата беше осъществена в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ за 

активизиране на международнoто сътрудничество в областта на селското стопанство, 

откриването и насърчаване на таланти. Откриването се проведе синхронно в България и Китай 

чрез директна онлайн връзка. 

Видео-приветствие към участниците отправи проф. д-р Христо Бозуков – министър на 

земеделието, храните и горите на Република България. По време на официалното събитие 

обръщения направиха и проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрен университет-Пловдив, 

Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн – Посланик на КНР в София и г-н Величко Родопски, заместник-кмет 

на община Пловдив. 

В своето видеообръщение проф. д-р Христо Бозуков заяви, че този проект осигурява 

съвременно техническо и професионално образование, насърчава реформите в образованието 

и засилва сътрудничеството между професионалните училища в световен мащаб. Ректорът на 

Аграрен университет проф. д-р Христина Янчева подчерта, че китайската страна се 

интересува от екологично отглеждане на ябълки, като има финансиран проект в тази насока. 

В събитието по откриване на Luban Workshop участие взе директорът на ЦНСССКЦИЕ 

д-р Момчил Станишев. В интервю за радио Пловдив той подчерта, че България активно си 

сътрудничи с Китай за осъществяване на инициативите „Един пояс, един път” и Инициативата 

за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Добър пример в 

тази насока е проектът на ЦНСССКЦИЕ – „Демонстрационната зона на сътрудничеството в 

областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 

който е нов развоен начин за сътрудничество в областта на технологиите в селското 

стопанство между Китай и регионалните партньори и играе много важна роля за насърчаване 

на развитието на селското стопанство. В допълнение, д-р Станишев изрази готовността на 

ЦНСССКЦИЕ за подкрепа за диалог и сътрудничество с партньорите по проекта Luban 

Workshop. Сред гостите бяха и представители  на Китайската търговска камара в България, 

студенти и медии. 
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На 26 октомври 2021 г. посредством онлайн конферентна връзка се проведе Седми 

симпозиум между Китай и страните от ЦИЕ “Navigating 16+1 through Turbulent Times of 

Change and Adaption” (Седми високо представителен симпозиум на научноизследователските 

институти и аналитични центрове по линия на инициативата 16+1.), проведен от 

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Република България в 

сътрудничество с Института за европейски изследвания към Китайската академия за 

обществени науки и академичната мрежа на 16+1. Събитието е част от списъка с дейности, 

утвърдени за провеждане по време на последната среща на върха на инициативата 16+1. 

В своето изказване по време на симпозиума, директорът на Центъра д-р Момчил 

Станишев, подчерта важната ролята на ЦНСССКЦИЕ за успешното позициониране на 

България в инициативата 16+1, посредством насърчаване и укрепване на двустранното и 

многостранното сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на селското 

стопанство, храните и горите. Отделно от това, той представи приоритетните инициативи и 

проекти по които ще  работи ЦНСССКЦИЕ за в бъдеще, сред които е и провеждането на 

семинари и обучения за млади предприемачи. Той обърна специално внимание на ролята на 

лидерските умения, които са особено необходими в периоди на криза и промяна, като отбеляза 

факта, че с визионерски подход всяко предизвикателство на времето може да бъде 

преодоляно. От друга гледна точка кризисните времена може да се разглеждат и като голяма 

възможност за предприемачи в определени сектори, които успяват да се адаптират най-бързо 

към промяната. 

Д-р Станишев изрази готовност за сътрудничество и диалог на ЦНСССКЦИЕ с 

изследователските институти, академичните среди и мозъчните тръстове в рамките на 

инициативата 16 + 1, като в допълнение той заяви, че намира този вид партньорства и мрежи 

за особено важни в бурните времена, в които живеем. 

 

Ноември 2021 

 

ЦНСССКЦИЕ активно работи по усъвършенстването на сайта 16 plus 1 Cloud като 

развива нови функционалности на платформата. Започната е подготвителна работа по 

обновяване и на сайта https://china2ceec.org/. 

„16plus1Cloud“ (www.16plus1cloud.org) е дигитална онлайн платформа за 

консолидиране на продукти между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Сама по 

себе си платформата не „търгува“ електронно, а консолидира производители – тя е дигитален 

логистичен хъб за селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа и Китай. 

Чрез интегрираните си свойства www.16plus1cloud.org дава възможност всеки производител 

да свърже собствената си платформа за електронна търговия с клауда (високопроизводителна 

https://china2ceec.org/
http://www.16plus1cloud.org/
http://www.16plus1cloud.org/
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облачна платформа) на ЦНСССКЦИЕ. Това е пътят за реални търговски сделки – същинската 

електронна търговия между Китай и страните от ЦИЕ.   

Започната е работа и по сайта за заскладяване 16 plus 1 Unified Warehouse Stock System. 

Пускането в експлоатация на тази система е един от заложените за следващата година 

проекти. 

От месец ноември ЦНСССКЦИЕ стартира изготвянето на месечен бюлетин, съдържащ 

информация за проведени и предстоящи форуми и изложения от ЦИЕ и Китай, както и 

актуални материали за търговско-икономическите отношения в рамките на Инициативата. 

 

Декември 2021 

 

Китайска делегация водена от Нейно Превъзходителство госпожа Хуо Юджън, 

специален координатор в МВнР на Китай за Инициативата за сътрудничество между Китай и 

страните от Централна и Източна Европа, посети ЦНСССКЦИЕ на 6-ти декември.  В 

началото на срещата беше подчертан успехът на досегашните инициативи и проекти в 

областта на земеделието, осъществявани в рамките на сътрудничеството 16+1. 

Представителите на Китай и ЦНСССКЦИЕ изтъкнаха взаимното желание за допълнително 

укрепване на връзките между държавите и надграждане на сътрудничеството в областта на 

селското стопанство с проекти, които биха имали положителен ефект за реалния сектор. 

Директорът на ЦНСССКЦИЕ, д-р Момчил Станишев, представи пред китайските 

представители дейността на Центъра, както и част от планираните инициативи за следващата 

година. Сред тях са участие в 5-ата Среща на министрите на земеделието по Инициативата 

„16+1“ и провеждането на 11-та Среща на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ. Гостите 

бяха запознати и с нов проект, който ще даде възможност на страните от Инициативата да 

представят хранителни продукти и националната си кухня, като ЦНСССКЦИЕ ще съдейства с 

подготовката и организирането на кулинарен фестивал в тази насока. 

Акцент в срещата беше поставен и върху предприемачеството в селскостопанския 

сектор сред  младите хора от страните в Централна и Източна Европа. В тази връзка 

обученията и семинарите за развитие на мениджърски умения сред младите и предприемчиви 

хора, ще дадад възможност и за растеж на интереса и предприемачеството в земеделието, 

което предлага алтернативен път за кариерно развитие. 

Друга тема, която беше повдигната по време на срещата е възможността за 

сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай в областта на 

търговията и износа на вина. В тази връзка бяха обсъдени и предстоящи международни 

винарски изложения, в които партньорите биха имали интерес и възможност да участват. В 

допълнение, бяха обсъдени и перспективите за сътрудничество в областта на пчеларството и 

използването на технологии в този сектор. Делегацията изрази интерес и подчерта, че Китай е 
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готов да подкрепи проекти, които са насочени към засилването на международното 

сътрудничество, чрез инициативи, които биха били полезни за всички страни в рамките на 

Инициативата 16+1. 

В края на срещата беше изтъкнат напредъкът на търговско-икономическите отношения 

въпреки последиците от Ковид-19 пандемията. Подчерта се значението за земеделското 

сътрудничество между страните и важността на България като пример за добри практики. 

Китайските дипломати бяха на визита в България, Полша, Босна и Херцеговина, 

Република Северна Македония и Румъния. В България бяха проведени срещи със заместник-

министър Василий Такев, директора на дирекция „ААО“ г-жа Наталия Мишева и бившия 

посланик на България в КНР г-н Григор Порожанов. 

 

На 9 декември беше проведена среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов 

и директора на ЦНСССКЦИЕ Момчил Станишев. По време на срещата бяха обсъдени реални 

възможности за сътрудничество и актуални проекти на Центъра.  

Председателят на БТПП заяви, че Китай е важен партньор за страната ни. Няколко дни 

по-рано е проведена среща с представители на четвъртата по големина банкова институция в 

света Bank of China, работещи в клона на банката в Румъния, който отговаря и за България. В 

тази връзка конкретните проекти на ЦНСССКЦИЕ за разширяване и задълбочаване на 

търговско-икономическите отношения между Китай и страните от Централна и Източна 

Европа представляват интерес за Палатата.  

Директорът на ЦНСССКЦИЕ представи подробно два от проектите, по които в 

момента Центърът работи активно – платформата 16plus1Cloud и 16+1 Unified Warehouse 

Stock System, свързани с електронната търговия с Китай. В тази връзка беше разгледана 

възможността за обединяване на усилията в тази насока с международната организаця GS1, 

която има функциониращи филиали както в Китай, така и в България.  

Освен това председателят на БТПП Цветан Симеонов прояви интерес към 

предстоящата инциатива на ЦНСССКЦИЕ за участие в 11-ото Балканско международно 

винарско изложение и конкурс, както и към възможността за сътрудничество в областта на 

пчеларството с КНР. Едно от предложенията, които бяха обсъдени по време на срещата, е 

потенциалното сътрудничество и със Селскостопанската академия по проекти за създаване на 

нови сортове семена и последващият им износ към Китай.   

 

Към края на 2021 г. ЦНСССКЦИЕ има общо 7 активни проекта, които са част от 

дейността на Центъра през цялата изминала година. 

Първият от тях е проектът „Млади предприемачи“. За да подпомага работата на 

младите предприемачи ЦНСССКЦИЕ издава поредицата от наръчници „Млади 

предприемачи“, които се разпространяват безплатно. Проектът ще бъде логически продължен 
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и надграден с организирането на обучителни семинари и курсове, предоставяне на 

възможности за младите предприемачи да се включат в практическата работа на Центъра, 

както и участие в разработването на собствени продукти и други. 

Вторият проект е „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на 

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

е поставен върху развиване на сътрудничеството в областта на технологиите в селското 

стопанство.  

Третият проект е „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със 

селскостопански и други продукти“. Целта на този проект е задълбочаване на 

сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ и подпомагането на производителите от 

тези страни да реализират своите продукти на пазара в Китай. Логистичният хъб предоставя 

пълен набор от услуги, необходими за извършването на международна търговия.  

Друг проект на ЦНСССКЦИЕ е „Демонстрационен център 17+1 за електронна 

търговия със селскостопански и други продукти“ в Аграрен университет, Пловдив за 

подпомагане на млади предприемачи, чиято програма има за цел да включи студенти от Китай 

и страните от Централна и Източна Европа, за да си сътрудничат в сключението на реални 

бизнес сделки помежду си. 

„Национални павилиони“ на страните от ЦИЕ в Китай е още един от проектите на 

ЦНСССКЦИЕ. Центърът спомага за откриването на Национални павилиони в Зоните за 

свободна търговия на Китай като постоянна платформа за търговия. Със съдействието на 

Центъра, България, Република Северна Македония, Унгария и Чешката република имат 

национални павилиони в Китайската /Шанхайската/ пилотна зона за свободна търговия, а 

България има свой национален павилион във Всеобхватната трансгранична пилотна зона в 

Ханджоу.  

„Офис за връзка и Павилион 17+1 към ЦНСССКЦИЕ“ в “Младежки иновационен 

център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, град Нинбо, КНР служи като 

постоянно представителство към ЦНСССКЦИЕ. Чрез този проект се предоставя информация 

и указване на съдействие на производители от Централна и Източна Европа, които искат да 

навлязат на китайския пазар. 

 

Платформата www.16plus1cloud.org за консолидиране на производители от Китай 

и страните от ЦИЕ, също е сред активните проекти на Центъра. 

 

 

 

 

http://www.16plus1cloud.org/
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План за дейността на ЦНСССКЦИЕ за 2022 г. 

 

Инициативи, събития и дейности от съществено значение за сътрудничеството между Китай и 

страните от ЦИЕ, в които ЦНСССКЦИЕ е предвидено да участва или организира през 2022 г. : 

 Провеждане на 11-та Среща на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ; 

 Участие в 5-ата Среща на министрите на земеделието по Инициативата „16+1“; 

 Организиране и провеждане на първото издание на благотворително изложение „Кулинарни 

дни 16+1“; 

 Организиране и провеждане на пилотно издание на „Акселераторска програма за 

стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“ 

   Стартиране на проекта „Каталог: добри практики в търговията между ЦИЕ и Китай“; 

 Виртуално участие в  Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от 

Централна и Източна Европа, 17-22.05.2022 г, гр. Нинбо, Китай; 

 Участие и партньорство в провеждането на „Балкански международен винен фестивал и 

конкурс“ през месец юни 2022 г.; 

 Надграждане и популяризиране на електронна платформа за консолидиране на 

селскостопански производители от Китай и ЦИЕ, разработена от ЦНСССКЦИЕ 

(www.16plus1cloud.org); 

 Въвеждане в експлоатация на платформа за следене и управление на складови наличности, 

разработена от ЦНСССКЦИЕ ( www.16plus1logistics.com ); 

 Провеждане на международна научна конференция по случай 10 години механизъм за 

сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа: „10 години 

Инициатива „16+1“.  Сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“; 

 Създаване на динамично функциониращи профили в социалните медии, чрез които онлайн 

присъствието на ЦНСССКЦИЕ ще спомогне за по-активен контакт между производителите на 

селскостопански продукти в ЦИЕ и Китай; 

 Организиране на тематични b2b уебинари с участието на представители на бизнеса от ЦИЕ и 

Китай; 

 Организиране на обучителни събития и дейности, свързани с развитие на управленските и 

предприемаческите умения, и нагласи с цел насърчаване на младежкото предприемачество в 

сектора селско стопанство; 

 Стартиране на проект „Работни места в селското стопанство в ЦИЕ“, който ще информира 

гражданите за съществуващи възможности за работа в сектора; 

http://www.16plus1cloud.org/
http://www.16plus1logistics.com/
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 Популяризиране на проектите на ЦНСССКЦИЕ по Инициативата „16+1“: „Демонстрационна 

зона на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“ в 

гр. Пловдив, както и Офисът за връзка и павилион към ЦНСССКЦИЕ в “Младежки 

иновационен център“, гр.Нинбо, Китай; 

 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 предстоящи изложения в Китай през 2022 г.; 

 Насърчаване на културния обмен със страните от ЦИЕ. Заснемане на кратки промоционални 

селскостопански филми от страните от ЦИЕ, с цел разширяване влиянието на селското 

стопанство и селскостопанските продукти от ЦИЕ сред китайските потребители; 

 Засилване на практическото сътрудничество в областта на пчеларството между Китай и 

страните от Централна и Източна Европа; 

 Провеждане на срещи с представители на фирми, асоциации и партньорски организации от 

България и страните от ЦИЕ, с цел информиране за съществуващите възможности за бизнес в 

КНР. 

 

 

 

 

 

 


