
Служба по търговско-икономически въпроси – Китай 
 

Бизнес компас - Китай                                         2021 година 

БИЗНЕС КОМПАС 

за Китайската народна република 

февруари 2021 година 

 
 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

ТЕРИТОРИЯ: 

9.6 млн. кв. км 

НАСЕЛЕНИЕ: 

1.42 млрд. души (юни, 2019) 

СТОЛИЦА: 

Пекин 

РЕЛИГИЯ:  
Официално атеистична държава; Будизъм, Даоизъм, Ислям, 
Католицизъм и Протестанство 

НАЦИОНАЛНИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ: 

Национален ден – 1 октомври – Ден на основаването на КНР (1949 г.) 

Нова година - 1 януари 

Нова година по китайския лунен календар – сменя се всяка година 

Денят на труда – 1 май 

НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА: Китайски юан ( 1  € ≈ 7.8 к. юана, януари, 2021 г.)  
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ОСНОВНИ ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ:  
Путунхуа или мандарин, наличие на множество диалекти. В Китай има 55 

малцинствени групи, които имат свои собствени езици. 
Китай е социалистическа страна с демократично управление, основано на 

ръководната роля на работническата класа.  
 Конституцията на КНР е върховния закон, в който заложени основните принципи 
на държавата и социалистическия строй за работа на държавните органи и организации, 
права и задължения на гражданите, държавен флаг, герб и всички други аспекти, касаещи 
държавното устройство на страната. Нито един законодателен акт не може да противоречи 
на действащата в момента Конституция. „Общата програма на народно политическия 
консултативен съвет на Китай е била публикувана на 29.10.1949г. 
 След провъзгласяването на КНР 1949г., в страната са били приети конституции 
(1954г), (1975г), (1978г). Последната е публикувана през 1982г. 
 Китай е страната с най-многолюдното население в света. По данни от юни 2019 г. в 
страната живеят 1,42 млрд. души. Като процент това се явява 1/5 от населението на света. 
Средната гъстота на населението е 145 души/км2. По-голяма част от населението живее в 
източната част на страната. 
 В региона живеят повече от 6266 животински вида. Имайки предвид, че 
територията на Китай не е била застрашавана от ледникови катаклизми, по-голяма част от 
съществуващата флора и фауна са напълно запазени. 
 КНР е многонационална държава – основният етнос е народността хан (китайците), 
които съставляват 91.5 % от населението. Освен националността „хан”, в страната живеят 
55 признати национални малцинства, в т.ч. джуани, хуей, манджури и др. 
Административно КНР е разделена на 23 провинции, 5 автономни района (Вътрешна 
Монголия (създаден през 1947 г.), Синдзян-уйгурски (1955 г.), Гуанси-джуански (1958 г.), 
Нинся-хуейски (1958 г.) и Тибетски (1965 г.), 4 муниципалитета на централно подчинение 
(Пекин, Шанхай, Тиендзин и Чунцин) и 2 специални административни района (Хонконг и 
Макао). 
 Правителството обръща голямо внимание на борбата с етническия сепаратизъм, 
като през септември 2009 г. лансира дълготрайна повсеместна образователна кампания с 
цел предотвратяване на неразбирателството между отделните етнически групи. 

 

   Название Население БВП Административни 

    (млн. чов.) (млрд. центрове 

    2019 юани) 2019  

Север       

1.   Хъбей 75,2 3600,0 Шъдзяджуан 

2.   Шанси 37,02 1500,0 Тайюан 

Северо-Изток       

3.   Ляонин 43,69 2390,0 Шенян 

4.   Дзилин 27,17 1530,0 Чанчун 

5.   Хейлундзян 37,89 1620,0 Харбин 

Изток       

6.   Дзянсу 80,40 9296,0 Нанкин/Нандзин 

7.   Джъдзян 57,37 5620,0 Ханджоу 

8.   Анхуей 62,00 2750,0 Хъфей 

9.   Фудзян 39,11 3580,0 Фуджоу 
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10.   Дзянси 46,22 2080,0 Нанчан 

11.   Шандун 100,06 7650,0 Дзинан 

12   Тайван 23,58  Тайпе 

Център и Юг       

13.   Хънан 95,59 4810,0 Джънджоу 

14.   Хубей 59,02 3650,0 Ухан 

15.   Хунан 68,6 3460,7 Чанша 

16.   Гуандун 113,460 9730,0 Гуанджоу 

17.   Хайнан 9,26 446,25 Хайкоу 

Юго-Запад       

18.   Съчуан 83,02 3700,0 Чънду 

19.   Гуейджоу 35,8 1350,0 Гуейян 

20.   Юннан 48,01 1650,0 Кунмин 

Северо-Запад       

21.   Шънси 38,35 2190,0 Сиан 

22.   Гансу 26,26 767,70 Ланджоу 

23.   Цинхай 5,98 264,28 Синин 

5 автономни района    

1.   Вътрешна 25,29 1610,0 Хот-Хот 
   Монголия    

2. Гуанси- 48,85 2040,0 Наннин 

 Джуански    
3. Тибет 3,37 131,06 Лхаса 
4. Нинся-Хуейски 6,82 345,39 Инчуан 
5. Синдзян- 24,25 1100.0 Урумчи 

 Уйгурски    

4 града на централно подчинение   
1. Пекин 21,71 3030,0 - 
2. Шанхай 24,18 3270,0 - 
3. Тиендзин 15,57 1860,0 - 
4. Чунцин 30,75 2040,0 - 

2 специални административни района   
1. Хонконг 7,82 2616,5 - 
2. Макао 0,67 370,0 - 

 

2. ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Конституцията на КНР /4 декември 1982 г./, Китайската 

комунистическа партия (ККП) е единствената управляваща партия в страната. Китай е 
социалистическа държава с еднопартийна система на управление. 

Членовете на Постоянния комитет на политбюро са: Си Дзинпин, Ли Къцян, Ли 
Джаншу, Ван Ян, Ван Хунин, Джао Лъджи, Хан Джън. 

Освен ККП, в Китай има и осем демократични партии. Те са обединени в 
патриотичен фронт, под върховенството на ККП. Те участват в срещите на Китайския 
народен политически консултативен съвет /КНПКС/. Това са: 

 The Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang (RCCK) 

 The China Democratic League (CDL) 
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 The China Democratic National Construction Association (CDNCA) 

 The China Association for Promoting Democracy (CAPD) 

 The Chinese Peasants and Workers Democratic Party (CPWDP) 

 The China Zhi Gong Party (CZGP) 

 The Jiu San Society (JSS) 

 The Taiwan Democratic Self-Government League (TDSGL) 
 
Висш законодателен орган (парламент) е Общонародното събрание на народните 

представители /ОСНП/. ОСНП е висшият орган на държавна власт в Китай, с около 3000 
души народни представители, избирани за 5 години. Заседава веднъж годишно, както и по 
всяко друго време, ако обстоятелствата налагат това. 

КНПКС (Китайски народен политически консултативен съвет) е орган с 
консултативни функции, състоящ се от представители, номинирани от политическите 
партии, както и индивидуални членове. Председател на КНПКС е Ван Ян. 

 

 

Председателят на КНР /президент/ е Си Дзинпин, избран 
през 2013 г, а вицепрезидент е: Ван Цишан 

 

 

 

Държавният съвет (правителството) на КНР е висшият              
изпълнителен орган в страната. Държавният съвет се състои 
от премиер, вицепремиери, държавни съветници, министри, 
начело на министерства и комисии, главен одитор и 
генерален секретар. Премиерът се номинира от президента, 
кандидатурата му се разглежда от ОСНП и се назначава и 
освобождава от президента на страната. Премиер: Ли 
Къцян.  
Вицепремиери – Хан Джън, Сун Чунлан, Ху Чунхуа, Лиу 
Хъ. 
 

 

Списък на ключовите министерства и агенции на Държавния съвет на КНР 

Наименование на 

китайски език 

Наименование на 

английски език 

Сайт 

中华人民共和国外交部 Ministry of Foreign Affairs of 

the People's Republic of China 

https://www.fmprc.gov.cn/web/ 

中华人民共和国国防部 Ministry of National Defense of 

the People's Republic of China 

http://www.mod.gov.cn/ 
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中华人民共和国国家发

展和改革委员会 
National Development and 

Reform Commission 

https://en.ndrc.gov.cn/ 

中华人民共和国商务部 Ministry of Commerce of the 

People’s Republic of China 

http://www.mofcom.gov.cn 

中华人民共和国财政部 Ministry of Finance of of the 

People’s Republic of China 

http://www.mof.gov.cn/index.htm 

中华人民共和国科学技

术部 

Ministry of Science and 

Technology of the People’s 

Republic of China 

http://www.most.gov.cn/ 

中华人民共和国工业和

信息化部 

Ministry of Industry and 

Information Technology of the 

People's Republic of China 

http://www.miit.gov.cn/ 

中华人民共和国交通部 Ministry of Transport of the 

People's Republic of China 

http://www.mot.gov.cn/ 

中华人民共和国农业农

村部 

Ministry of Agriculture and 

Rural Affairs of the People's 

Republic of China 

http://www.moa.gov.cn/ 

中华人民共和国水利部 Ministry of Water Resources of 

the People's Republic of China 

http://www.mwr.gov.cn/ 

中华人民共和国教育部 Ministry of Education of the 

People's Republic of China 

http://www.moe.gov.cn/ 

中华人民共和国司法部 Ministry of Justice of the 

People's Republic of China 

http://www.moj.gov.cn/ 

中华人民共和国人力资

源和社会保障部 

Ministry of Human Resources 

and Social Security of the 

People's Republic of China 

http://www.mohrss.gov.cn/ 

中华人民共和国自然资

源部 

Ministry of Natural Resources 

of the People's Republic of 

China 

http://www.mnr.gov.cn/ 

中华人民共和国环境保

护部 

Ministry of Ecology and 

Environment of the People's 

Republic of China 

www.mee.gov.cn/ 

中华人民共和国住房和

城乡建设部 

Ministry of Housing and Urban-

Rural Development of the 

People's Republic of China 

http://www.mohurd.gov.cn 

中华人民共和国文化部 Ministry of Culture and 

Tourism of the People's 

Republic of China 

https://www.mct.gov.cn/ 

中华人民共和国国家民

族事务委员会 

State Ethnic Affairs 

Commission of the People's 

Republic of China 

http://www.seac.gov.cn/ 

中华人民共和国公安部 The Ministry of Public Security 

of the People's Republic of 

China 

http://www.mps.gov.cn/ 

中华人民共和国国家安

全部 
Ministry of State Security of the 

People's Republic of China 

 

http://www.mnr.gov.cn/
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中华人民共和国监察部 National Supervisory 

Commission of the People's 

Republic of China 

http://www.ccdi.gov.cn/ 

中华人民共和国民政部 Ministry of Civil Affairs of the 

People's Republic of China 

http://www.mca.gov.cn/ 

中华人民共和国国家卫

生和计划生育委员会 
National Health Commission of 

the People's Republic of China 

www.nhc.gov.cn 

应急管理部 Ministry of Emergency 

Management 

 

中国人民银行 The People's Bank of China http://www.pbc.gov.cn/ 
 

 
Централната военна комисия на КНР е висшият военен орган, начело на китайската 

армия. Мандат – 5 години, с възможност за преизбиране. Председателят на Централната  

военна комисия (ЦВК) се избира от ОСНП. Председател на ЦВК е президентът на КНР, 

Си 

Дзинпин. Заместник-председатели са: Сиу Цилян, Джан Йоуся. 

 Гарант на обществената стабилност в страната е Китайската народно-

освободителна армия (КНОА), чийто 2.35-милионен състав я прави най-голямата армия в 

света. Успоредно със съкращаването на числеността ѝ се провежда интензивна 

модернизация, а бюджетът за отбрана ежегодно нараства. Данните за разходите за отбрана 

на Китай се смятат за силно занижени от западните анализатори. 

 Върховният  съд  на  КНР  е  висшият  съдебен  орган  в  страната,  упражняващ  

своите правомощия независимо. Председателят на ВС се назначава и освобождава от 

ОСНП. Председател на ВС е Джоу Цян. 

 Участието в международни организации е както следва: Asian Development Bank, 

AfDB (нерегионален член), APEC, APT, Arctic Council (наблюдател), ARF, ASEAN 

(диалогичен партньор), BRIC,BIS, CDB, EAS, FAO, G-20, G-24 (наблюдател), G-77, IAEA, 

IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, 

IOC, IOM (наблюдател), IPU, ISO, ITSO, ITU, LAIA (наблюдател), MIGA, MINURSO, 

MONUC, NAM (наблюдател), NSG, OAS (наблюдател), OPCW, PCA, PIF (партньор), 

SAARC (наблюдател), SCO, SICA (наблюдател), UN, UN Security Council, UNAMID, 

UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMIT, 

UNOCI, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC, и др.  

 

3. КИТАЙСКАТА ИКОНОМИКА И ОСНОВНИТЕ 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРАНАТА 

 
Според Генерално статистическо управление на Китайската народна република 

през първата половина на 2020 г. БВП на страната намалява с 1.6% спрямо същия период 
на миналата година и възлиза на 45.66 трилиона RMB (около $6.53 трилиона). В същото 
време БВП се е увеличил с 3.2% през второто тримесечие на 2020г.  

Добавената стойност на първичния сектор на икономиката се увеличава с 0,9 % 

спрямо 2,6 трилиона годишно. Юанът, вторичния сектор, падна с 1.9% до $17.27 трилиона. 

третичния - намалява с 1,6% до 25,78 трилиона. юана. 
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 Промишленото производство намалява с 1.3% спрямо същия период на 2019 

година, главно поради спад от 8.4% през първото тримесечие. През второто тримесечие 

промишленото производство нараства с 4,4% годишно. 

През първото полугодие продажбите на дребно на потребителски стоки в Китай са 

намалели с 11,4% спрямо годината, в размер на около 2,5 трилиона. USD. Процентът на 

намаление е спаднал със 7.6 пункта спрямо първото тримесечие. В сектора на кетъринга 

продажбите са спаднали с 32.8% до 1.46 трилиона долара.  

Обемът на онлайн продажбите през първото полугодие на годината се увеличава 

със 7.3% годишно - до 5.15 трилиона. RMB (около $ 737 милиарда). 

През второто тримесечие на 2020 г. продажбите на дребно на потребителски стоки 

намаляват с 3.9% на година спрямо 19% през първото тримесечие. През юни продажбите 

на дребно са били по-малко, отколкото през юни 2019 г., само с 1.8% до 3.35 трилиона. 

юана. 

През юни регистрираният процент на безработица в китайските градове е 5,7%, 

което е с 0,2 процентни пункта по-ниско, отколкото през май. През първата половина на 

2020 г. в градовете са създадени 5,64 милиона нови работни места (62,7 % от годишната 

цел). 

 Средният разполагаем доход на глава от населението на Китай се увеличи с 2.4% 

на година до 15,666 юана ($ 2,241) през първата половина на 2020. В реално изражение 

цифрата спадна с 1,3%. 

По-специално разполагаемият доход на глава от населението в градовете възлиза 

на 21 655 (над $3000). 

През първата половина на 2020 г. средните разходи на човек от населението са 

9718 юана, с номинален и реален спад от 5.9% и 9.3%, съответно. 

 Индексът на потребителските цени (ИПЦ) в Китай през юни 2020 г. се е увеличил 

с 2,5% годишно. За първата половина на 2020 г. инфлацията е 3,8% спрямо 4,9% през 

първото тримесечие. 

Инфлацията в градовете е 2,2%, а в селските райони - 3,2%. Цените на 

хранителните продукти през юни в годишен план се увеличават с 11.1%, за нехранителни 

продукти - с 0.3%. Цените на пресните плодове спаднаха с 29%, за яйца - с 13.6%, за месо 

- увеличено с 57.4%, свинското се повиши с 81.6%. 

През юни здравните, образователните, културните и почивните служби се 

увеличиха с 1,9 %, транспортните и комуникационните услуги са намалели с 4,6 %, а 

жилищните услуги с 0,6 %. 

Конфронтацията от китайско-американската дейност в областта на търговията се 

превърна в съществен фактор за влошаването на макроикономическата ситуация в Китай, 

за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на чуждестранните икономически 

действия на САЩ. Китай ускори своята реориентация към алтернативните пазари за внос, 

главно развиващи се страни, участващи в Геостратегическата инициатива „Един пояс, 

един път“ (ЕПЕП). Търговията на Китай със страните от ЕПЕП е 8,37 млрд. юана, 

увеличение от 13,3% в сравнение с предходната година, или в доларово изражение, 

оборотът възлиза на 1,27 млрд. щатски долара. Размерът на преките инвестиции на 

китайските компании в тези държави се е увеличил с 8,9% (до 15,64 млрд. щатски долара), 

което е около 13% от общата чуждестранна инвестиция на Китай за 2018 г. 

Политиката за увеличаване на откритостта на Китай чрез увеличаване на вноса, 

премахване на ограниченията върху чуждестранните инвестиции и увеличаване на броя на 

зоните за свободна търговия с чужди страни се укрепи. Особено внимание се отделя на 
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напредъка на преговорите за изграждането на всеобхватно регионално икономическо 

партньорство-зона за свободна търговия на 10-те държави-членки на АСЕАН и шест 

държави, с които АСЕАН вече има подписани споразумения за свободна търговия: 

Австралия, Индия, Китай, Нова Зеландия, Република Корея и Япония . 

 

China Economic Outlook 2018 2019 2020f 2021f 2022f 

Real GDP growth (%) 6.6 6.1 2.0 7.9 5.2 
Consumer Price Index (CPI) (% change, average) 2.1 2.9 2.5 1.8 2.0 

Current account balance (% of GDP) 0.4 1.1 1.8 1.3 1.1 

Augmented fiscal balance (% of GDP) 
a -4.6 -6.4 -11.8 -7.8 -6.4  

Sources: World Bank.  
Notes: f = forecast.  
1. World Bank staff calculations. The augmented fiscal balance (narrow definition) adds up 
the public finance budget, the government fund budget, the state capital management fund 
budget, and the social security fund budget. 

 

 

Основни макроикономически показатели на развитие на китайската икономика 

Индикатор Стойност Период 

БВП 14343 USD млрд.  2019 

Годишен ръст на БВП 6.5 %  4 трим./20 

Темп на растеж на БВП 2.6 %  4 трим 20 

БВП на глава от населението 8254 USD  2019 

Инфлацията за годината -0.3 %  януари 2021 

Лихвен процент 3.85 %  фев. 2021 

Безработица 5.2 %  4 трим./20 

Заплата 93383 CNY/год | 1204.885 USD/мес  2019 

Търговски баланс 782 USD 100 млн. | 78.2 млрд. USD  дек. 2020 

Текущо салдо 942 USD 100 млн. | 94.2 млрд. USD  3 трим./20 

Международни валутни резерви 3210671 USD млн. | 3210.671 млрд. USD януари 2021 

Източник: World Bank 

 

Индикатор на БВП 

Индикатор Стойност Период 

Обем на БВП  14343 USD млрд.  2019 

Годишен ръст на БВП 6.5 %  4 тр./20 

Темп на растеж на БВП 2.6 %  4 тр./20 

БВП на глава от населението 8254 USD  2019 

Брутен национален продукт 988529 CNY 100 млн. | 15305.529 млрд. USD  2019 

БВП в съпоставими цени 1015986 CNY 100 млн. | 15730.649 млрд. USD  4 тр./20 

БВП на глава от населението 16117 USD  2019 

https://take-profit.org/statistics/gdp/china/
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БВП от селското стопанство 77754 CNY 100 млн. | 1203.876 млрд. USD  4 тр./20 

БВП от строителството 72996 CNY 100 млн. | 1130.207 млрд. USD  4 тр./20 

БВП от производството 313071 CNY 100 млн. | 4847.321 млрд. USD  4 тр./20 

БВП от сектора на услугите 553977 CNY 100 млн. | 8577.301 млрд. USD  4 тр./20 

БВП от транспорта 41562 CNY 100 млн. | 643.51 млрд. USD  4 тр./20 

Източник: World Bank 
 

Данъци 

Индикатор Стойност Период 

Ставка на корпоративния данък 25 %  2021 

Ставка на данъка върху доходите 45 %  2019 

Данък продажби 13 %  2021 

Ставка на социално осигуряване 48 %  2018 

Социално осигуряване за дружествата 37 %  2018 

Социално осигуряване за работниците 11 %  2018 

Източник: World Bank 
 

Прогноза за десетте най-големи национални икономики през 2020 г. според 

БВП, с отчитане на покупателната способност (в млн. щ. д.) 

 Страна - БВП 

 2020г. (млрд. щ.д.) 

1. КИТАЙ 28 125 

2. САЩ 22 645 

3. ИНДИЯ 10 226 

4. ЯПОНИЯ 6 197 

5. РУСИЯ 4 327 

6. ГЕРМАНИЯ 3 981 

7. БРАЗИЛИЯ 3 869 

8. АНГЛИЯ 3 360 

9. ФРАНЦИЯ 3 215 

10. МЕКСИКО 2 839 
Източник: Euromonitor 

 

Десетте най-големи национални икономики през 2010 и 2050 г. според БВП, с 

отчитане на покупателната способност 

2010 година   2050 година   

Място Страна БВП Място Страна БВП 

  (млн. щ.д.)   (млн. щ.д.) 

1 САЩ 14 256 1 (2) КИТАЙ 59 475 

2 КИТАЙ 9 888 2 (4) ИНДИЯ 43 180 

3 ЯПОНИЯ 4 138 3 (1) САЩ 37 876 

4 ИНДИЯ 3 752 4 (9) БРАЗИЛИЯ 9 762 

5 ГЕРМАНИЯ 2 984 5 (3) ЯПОНИЯ 7 664 
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6 РУСИЯ 2 687 6 (6) РУСИЯ 7 559 

7 АНГЛИЯ 2 257 7 МЕКСИКО 6 682 

8 ФРАНЦИЯ 2 172 8 ИНДОНЕЗИЯ 6 205 

9 БРАЗИЛИЯ 2 020 9 (5) ГЕРМАНИЯ 5 707 

10 ИТАЛИЯ 1 922 10 (7) ВЕЛИКОБРИ 5 628 

    ТАНИЯ  

Източник:”Price, Waterhouse & Cooper”    
 
За 2050 г. прогнозите на PWC също сочат китайската икономика на първо място, 

като разликата между нея и тази на САЩ (трето място според прогнозата) от 20% се 
увеличава до 36%. 

 

Десетте национални икономики с най-голям средногодишен ръст на БВП през 
периода 2009 - 2050 г.  

№ Страна Средногодишен 
  ръст на БВП 
1 ВИЕТНАМ 8.8 % 
2 ИНДИЯ 8.1 % 
3 НИГЕРИЯ 7.9 % 
4 КИТАЙ 5.9 % 
5 ИНДОНЕЗИЯ 5.8 % 
6 ТУРЦИЯ 5.1 % 
7 ЮАР 5.0 % 
8 САУДИТСКА 5.0 % 

 АРАБИЯ  
9 АРЖЕНТИНА 4.9 % 
10 МЕКСИКО 4.7 % 

Източник:”Price, Waterhouse & Cooper” 
 
Чужди инвестиции в и от Китай 

През първата половина на 2020 г. обемът на инвестициите в китайските 

дълготрайни активи спада с 3,1% годишно до 28,16 трилиона. RMB (около $ 4 трилиона). 

По-специално инвестициите в първичния сектор на икономиката нарастват с 3,8% 

годишно, във вторичния сектор - спадат с 8,3%, в третичния сектор - намаляват с 1%. 

Инвестициите във високотехнологичните индустрии нараснаха с 6,3% срещу спад 

от 12,1% през първото тримесечие. Инвестициите в частния сектор са се понижили със 7,3% 

спрямо спад от 18,8% през първото тримесечие. 

 През първите шест месеца на 2020 г. инвестициите в недвижими имоти в Китай 

нарастват с 1.9% . 

 

Външна търговия 

(4) China's Total Export & Import Values by Country/Region, December 2020 (in USD) 

Unit: USD1 Million 

Import Source Export & Import Export Import 
1-to-12 Total Year-on-Year 

(±%) 

Export Destination 12 1- to-12 12 1-to-12 12 1-to-12 
Export & 

Import 
Export Import 

Total 485,681.7  4,646,257.4  281,927.7  2,590,645.6  203,754.0  2,055,611.8  1,5  3,6  -1,1  
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European Union 70,602.2  649,528.8  42,062.5  390,978.1  28,539.7  258,550.7  4,9  6,7  2,3  

of which:  

Germany 
21,376.8  192,086.4  9,499.8  86,825.0  11,877.0  105,261.4  3,9  8,8  0,2  

                 

Netherlands 
9,731.1  91,797.7  8,586.9  79,010.5  1,144.1  12,787.2  7,8  6,8  14,1  

France 8,191.5  66,653.1  4,104.8  36,963.1  4,086.7  29,690.0  1,6  12,0  -8,9  

Italy 5,904.7  55,185.2  3,401.7  32,937.5  2,503.0  22,247.7  0,4  -1,7  3,8  

 United States (US) 63,087.8  586,720.5  46,502.7  451,812.9  16,585.0  134,907.6  8,3  7,9  9,8  

 ASEAN  76,782.3  684,598.9  44,426.4  383,723.4  32,355.8  300,875.5  6,7  6,7  6,6  

of which:  

Vietnam 
22,268.5  192,288.8  13,006.8  113,814.1  9,261.7  78,474.7  18,7  16,3  22,4  

                  

Malaysia 
15,082.8  131,161.3  7,068.9  56,428.0  8,013.9  74,733.3  5,7  8,2  3,9  

                  

Thailand 
10,052.2  98,624.8  5,422.9  50,526.6  4,629.3  48,098.3  7,5  10,8  4,2  

                  

Singapore 
9,545.1  89,093.7  6,759.8  57,541.3  2,785.3  31,552.4  -1,0  5,0  -10,5  

                  

Indonesia 
9,060.1  78,374.9  4,748.9  41,004.6  4,311.2  37,370.3  -1,7  -10,2  9,5  

                  

Philippines 
6,702.3  61,147.4  4,676.8  41,840.1  2,025.6  19,307.3  0,3  2,6  -4,4  

Japan 31,775.1  317,537.6  13,440.4  142,663.7  18,334.7  174,873.9  0,8  -0,4  1,8  

Hong Kong, China 35,315.8  279,642.4  34,307.1  272,658.7  1,008.7  6,983.6  -3,0  -2,3  -23,0  

R. O. Korea 27,651.6  285,264.4  11,739.0  112,504.6  15,912.6  172,759.8  0,3  1,4  -0,5  

Taiwan, China 26,515.8  260,806.1  6,183.7  60,141.7  20,332.2  200,664.4  14,3  9,1  16,0  

Australia 15,201.4  168,318.8  5,688.9  53,482.1  9,512.5  114,836.7  -0,7  10,9  -5,3  

Russian Federation 10,434.7  107,765.2  5,274.9  50,584.6  5,159.7  57,180.6  -2,9  1,7  -6,6  

India 9,631.4  87,584.8  7,722.3  66,727.2  1,909.1  20,857.6  -5,6  -10,8  16,0  

United Kingdom 

(UK) 
9,842.9  92,368.7  8,000.5  72,605.5  1,842.5  19,763.1  7,0  16,3  -17,4  

Canada 6,055.0  63,987.8  4,260.8  42,109.1  1,794.2  21,878.7  -1,7  14,0  -22,3  

New Zealand 1,750.1  18,119.5  654.1  6,056.0  1,095.9  12,063.5  -1,0  5,6  -3,9  

Latin America 30,173.2  316,636.5  16,134.2  150,757.8  14,039.0  165,878.7  -0,3  -0,8  0,1  

of which:  

Brazil 
10,329.7  119,040.3  3,982.0  34,956.5  6,347.8  84,083.8  3,1  -1,6  5,2  

Africa 19,384.3  186,972.5  12,885.7  114,224.8  6,498.6  72,747.7  
-

10,5  
0,9  -24,1  

of which:  

South Africa 
3,728.2  35,836.2  1,569.4  15,243.4  2,158.8  20,592.7  

-

15,7  
-7,9  -20,6  

Note: 

1.The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) includes: Brunei, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thailand, Vietnam;    

2.The European Union (EU) includes: Belgium, Denmark, Germany, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Greece, Portugal, 

Spain, Austria, Finland, Sweden, Cyprus, Hungary, Malta, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Czech Republic, Slovakia, 

Bulgaria, Romania, Croatia; 

3.From February 1, 2020, the EU trade value does not include UK data, with adjustment made in year-on-year data thereof. 

 
Според Генерално статистическо управление на Китайската народна република, 

през януари-юни 2020 г. обемът на външната търговия на Китайската народна република е 

намалял с 3,2% годишно - до 14,2 трилиона. юана. Износът спада с 3% до 7,7 трилиона,  а 

вносът е намалял с 3,3% до 6,5 трилиона юана. Търговският излишък на Китай е 1,2 

трилиона. (-3,8% спрямо същия период на предходната година). 
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В щатски долари, през януари-юни 2020 г. външнотърговския оборот намалява с 

6,6% до 2,03 трилиона. $, включително износът възлиза на $1.1 трилиона (-6,2%), внос - 

$930,9 милиарда (-7.1%).   

 

4. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ТЪРГОВСКО-

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 
 
 Стокообмен (в млн. щ.д.) 

Година Износ Внос Салдо Стокообмен  

2018 900.6 1559.7 -659.1 2460.3 

2019 924.2 1707.2 -783.0 2631.4 

2020 1054.8 1751.4 -696.6 2806.2 

 

Водещи стокови групи в стокообмена с Китай, 2020 г. 

Износ от България 
% от 

износа 
Внос от Китай 

% от 

вноса 

Рафинирана мед и медни сплави 64.8 Осветителни тела  4.2 

Медни руди и техните концентрати 9.4 Машини и апарати за 

кондициониране на въздуха 

2.8 

Царевица  2.5 Електрически апарати за 

жична телефония, вкл. 

кабелните  телефонни апарати 

с безжична слушалка и 

апаратите за  телекомуникация 

чрез носещ ток или за цифрова 

телекомуникация; видеофони  

2.4 

Семена от слънчоглед 2.2 Столове и седалки   2.3 

Интегрални схеми и електронни 

микрокомплекти 

1.9 Електрически бойлери и 

бързовари; ел. апарати за 

затопляне на помещения; 

други електронагревателни 

апарати  

2.2 

Гъстомери, ареометри и други 

подобни плуващи инструменти, 

термометри, пирометри, барометри, 

влагомери и психрометри, със или без 

устройства за регистриране, дори 

комбинирани помежду си 

1.5 Въздушни помпи или вакуум 

помпи, въздушни компресори 

или компресори за други 

газове и вентилатори;  

аспирационни  чадъри  за 

изсмукване  или  рециркулация 

с вграден вентилатор, дори 

филтриращи 

2.0 

 

През 2020 г. двустранната търговия достига 2806.2 млн. щ.д., като нараства с 6.6% 

на годишна база. Българският износ за Китай възлиза на 1054.8 млн. щ.д. (+14.1%), а 

вносът се равнява на 1751.4 млн. щ.д. (+2.6%). 
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През 2019 г. двустранната търговия достига 2631.4 млн. щ.д (увеличение от близо 

7.0% спрямо 2018 г.), от които български износ в размер на 924.2 млн. щ.д. (+2.6%) и внос 

от Китай на стойност 1707.2 млн. щ.д. (+9.5%). 

През последните няколко години Китай заема водещо място във външната 

търговия на България, като се нарежда на второ място сред експортните ни партньори 

извън Европейския съюз (след Турция). 

Българският износ все още се ограничава в рамките на малък асортимент от стоки. 

Традиционни български стоки като вина и етерични масла остават слабо представени. С 

потенциал за износ и по-широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са 

традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия, като: български вина, 

мляко и млечни продукти, етерични масла и особено розовото масло, машиностроителна 

продукция, продукти на химическата промишленост и др. 

Съществуват възможности за създаването на смесени предприятия между 

български и китайски фирми за производство в България на стоки с експортна насоченост 

към огромния европейски пазар. Перспективни области са електрониката и 

електротехниката, информационните технологии и научно-изследователската и 

развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата 

промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. 

Съществува голям потенциал за сътрудничество в областта на селското стопанство: 

създаването на смесени българо-китайски компании, които да произвеждат 

селскостопанска продукция у нас и да изнасят за Китай. 

 В последните няколко години, вносът на селскостопанска продукция в Китай се 

увеличи с огромни темпове, подхранван от бързия икономически растеж и увеличаването 

на доходите на китайското население. Китай се оформя като най-големият и доходоносен 

пазар на хранителни продукти в световен мащаб. България има необходимия потенциал за 

износ на китайския пазар на селскостопански продукти и храни. При износ на сурови 

храни или храни с много ниска степен на обработка и преработка от България за Китай, се 

прилага специална процедура – процедура за подписването на т.нар. двустранни 

протоколи и съгласуване на фитосанитарни сертификати за износ (за стоките от 

растителен произход) и процедура за съгласуване и двустранно одобряване на 

съответните сертификати за износ (за стоки от животински произход), които 

представляват и официално разрешение за осъществяване на внос на исканите продукти 

на територията на Китай. 

За момента България има договорени с китайската страна сертификати и протоколи 

за износ на риба и рибни продукти, люцерна, царевица, млечни продукти, фуражи и 

фуражни добавки, слънчогледов шрот, DDGS, мед, белен слънчоглед, както и тютюн от 

България за Китай. Допълнително се работи за подписването на протоколи и за други 

растителни и животински продукти, като плодове и зеленчуци, пилешко месо и др.  

Засилване на ролята и присъствието на българските малки и средни предприятия 

/МСП/ на китайския пазар – желателно е българските МСП да участват регулярно в 

общите и специализирани изложения, провеждани на територията на Китай. Информация 

за тях могат да получават чрез СТИВ, както и чрез ИАНМСП, национално представените 

работодателски организации и други бизнес сдружения. За постигане на успех на 

китайския пазар са необходими постоянство, упоритост, планиране и инвестиции. 

Инвестиции във време, хора, създаване на офис в Китай и популяризиране на продуктите 

на пазара. 
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5. ТУРИЗЪМ 
С бързото развитие на китайската икономика все повече се увеличава броят на 

китайските граждани, пътуващи извън Китай с цел туризъм. На този етап болшинството 
от тях пътуват до Хонконг, Макао, Тайван и страните от Югоизточна Азия, но интересът 
към Европа също нараства. При това статистиката показва, че китайските туристи в 
чужбина оставят значително повече средства за разходи извън предплатените в 
туристическите пакети. 

Съществуват значителни възможности за разширяване на туристообмена, предвид 
факта, че от 2007г. България се ползва със статут на одобрена туристическа дестинация, 
съгласно Меморандума за разбирателство между ЕС и Националната администрация по 
туризъм на Китай по визови и свързани с тях въпроси. 

За това обаче е необходимо да се работи активно за популяризиране на българския 

туристически продукт, за да стане България известна на китайските туристи, като страна с 

древна история и красива природа. Следва да се вземат под предвид и следните фактори: 

 Китайските туристи, пътуващи до Европа, предпочитат туристическите пакети да 

включват няколко страни (поне 3). 

 През последните няколко години като цяло китайските туристи са разделени на 

следните няколко категории: семейно пътуващи, пътуващи „по женски с 

приятелки“ и организирани пътувания за по-възрастните туристи. Основната 

мотивация е почивка и посещения на забележителности, но често пазаруването е 

допълнителна причина за пътуване до определена дестинация. 

 Семейно пътуващите обикновено се съобразяват с националните празници и с 

училищните ваканции. Пътуващите с приятели – основно са групи от жени, чиято 

цел е посещение на популярни забележителности и пазаруване – те са целогодишно 

и се състоят от хора, които могат да си позволят да отсъстват от работа. По-

възрастните туристи – тези над 60-годишна възраст – планират да прекарат 

следващите десет години от живота си в организирани, дълги пътувания. 

 Да се търси начин съвместно с туроператори от страни от Западна и Централна 

Европа да се предлагат на китайския пазар пакети, включващи и България, тъй като 

от Китай до България няма директен полет и вниманието следва да бъде насочено 

към страни, до които има такива; 

 Българските туроператори следва да имат готовност да отговорят на някои 

специфични изисквания на китайските туристи – преди всичко обезпеченост с 

квалифицирани кадри с китайски език, осигуряване на храна, съобразена с 

изискванията на китайски вкус и др. Въпреки, че около 700 китайски 

туроператорски фирми са лицензирани от CNTA да могат да изпращат 

организирани групи китайски туристи в чужбина, няколко са тези, които 

разполагат с мрежа от филиали в по-големите китайски градове и в почти всички 

китайски провинции, които са и основните източници за набиране на организирани 

задгранични туристи: 
 

‒ CTS (China Travel Service) – най-голямата туроператорска фирма в Китай. 

Координатите на фирмата в Хонгконг са: House, NO 78-83，Connaught Road, 

Central Hong Kong. Tel: 00852-2853 3888. Дейността на групировката в 

континентален Китай се реализира от China Travel Solutions, Taikang Finacial Tower 

29F, Dongsanhuan North Road No.38 Chao Yang District, Beijing China 100026, tel: 86-

10-84409578, service@chinatravelsolution.com 
 

mailto:service@chinatravelsolution.com
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‒ CITS (China International Travel Service) – това е единствената китайска 

туристическа компания, която влиза в класацията на 500-те най-големи китайски 

фирми. Предлага услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм (входящ 

и изходящ). Изходящият туризъм включва организиране на групови и 

индивидуални пътувания, бизнес пътувания, конгресен и културен туризъм и др. За 

сътрудничеството с фирми от нашия регион отговаря дирекция „Продажби за 

Русия, Източна Европа и Скандинавия”, тел: +86-10-65222680, факс +86-10-

65222733, E-mail: shixx@cits.com.cn 
 

‒ CYTS (China CYTS Tours Holding Co) – CYTS Plaza, No.5, Dongzhimen South 

Avenue, Dongcheng District 100007, Beijing, China, tel:+861058158888 

Fax+861058156033, Website: http://www.aoyou.com ; E-mail: webmaster@oyou.com 
 

‒ CITIC Travel е 100% собственост на държавната CITIC Group – една от най-

големите финансово промишлени групировки в Китай. Адрес: Citic Building, 

Chaoyang District, Beijing Xin Yuan Nan Road, 100004 Beijing, Tel: +86 10 85263636, 

Fax: +86 10 85263737 
 

‒ China Comfort Travel Group - China Comfort Travel Co. Ltd. Floor 15, Ruichen 

International Center, 13 Nongzhanguan Nanlu, Beijing 100125, Tel: +86 10 65877388, 

Fax: +86 10 65877620. 

 

6. ПРОГРАМА НА КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА 

ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА 

И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 
През последните няколко години Китай демонстрира засилен интерес към региона 

на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като поставя акцент върху активизирането на 
търговско-икономическите връзки и разширяване на контактите в областта на културата, 
образованието, науката и туризма – Инициативата 17+1. За официалното начало на 
Инициативата 17+1 се смята Първата среща на правителствените ръководители на Китай и 
държавите от ЦИЕ, проведена на 26 април 2012 г. във Варшава. Проведени са общо девет 
срещи на правителствените ръководители във формат 17+1. Последната в Китай, през 
февруари 2021 г. (онлайн).  Срещите са съпътствани от търговско-икономически форуми 
(без последния) със широко участие на китайския бизнес и компании от държавите от 
ЦИЕ. 

В рамките на инициативата, по предложение на китайската страна, в различни 
държави от ЦИЕ се учредиха секторни сдружения за сътрудничество в определени 
сектори. На 25-27 юни 2015 г. в София бе учреден Центърът за сътрудничество в областта 
на селското стопанство между страните от ЦИЕ и Китай: https://china2ceec.org/ 

 

7. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В КИТАЙ 

 
След влизането на Китай в Световната търговска организация през 2001 г. се 

наблюдава значителен напредък в състоянието на опазването на интелектуалната 
собственост. Все още има много да се работи, както по нормативната база, така и по 
практическата защита на правата на интелектуална собственост, особено на местно 
равнище. 

mailto:shixx@cits.com.cn
http://www.aoyou.com/
mailto:webmaster@oyou.com
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Фирмите, които за пръв път излизат на китайския пазар следва да направят 
необходимото, за да защитят своята интелектуална собственост – търговски марки, 
патенти, полезни модели и др. Следва да се има предвид, че Китай е подписал 
Мадридското споразумение за търговските марки, така че фирмите, които имат 
международна регистрация на своя търговска марка могат да заявят разширение на 
обхвата на регистрацията и за Китай. Същевременно следва да се има предвид, че е 
препоръчително да регистрират търговската си марка и на китайски език, т.е. с фонетично 
близко звучене с оригинала на своя език, а това може да стане в Китай само чрез 
лицензирани фирми от Китайския офис за търговски марки (China Trade Mark Office 
/CTMO/). В противен случай съществува рискът след налагане на даден продукт на пазара 
недобросъвестни лица (фирми) да регистрират на китайски език марка, звучаща близко до 
оригинала и по този начин или да осъществяват нелоялна конкуренция или да търсят 
финансова изгода, като продадат марката на китайски език на собственика на 
оригиналната марка. 

Китайското законодателство възприема три вида патенти: 

‒ Патентите за изобретения – срок на защита 20 години 

‒ Полезните модели – срок на защита 10 години 

‒ Промишлените дизайни – срок на защита 10 години 
За чужденците (чуждите фирми) защитата на правата им по патентите при 

нарушения е доста трудна, при всички случаи си заслужава регистрацията им. Най-
малкото за предпазване от финансови загуби и други проблеми, при регистрирането им от 
недобросъвестни лица (фирми). Тук, както при търговските марки, се прилага правилото, 
че само местни лица могат да регистрират своите патенти сами, а чуждите такива следва 
да го направят чрез лицензирани към Държавната организация за интелектуална 
собственост (State Intellectual Property Organization /SIPO/) фирми. Това е така, даже ако 
чужда фирма има регистрирано свое представителство в Китай. 

Подробна информация по въпросите на защитата на интелектуалната собственост в 
Китай заинтересованите фирми могат да получат от поддържания от представителството 
на ЕК в Китай портал на адрес: http://www.china-iprhelpdesk.eu 

 

8. ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ 

 
В последните години в Китай се наблюдава увеличаване на случаите на търговски 

спорове между местни и чуждестранни предприятия/фирми. Това е в следствие на 
нарастващия стокообмен между Китай и другите държави. Проблемите произтичат от 
редица фактори, сред които непознаването на обичайната търговска практика в Китай; 
трудност за идентифициране на правилните партньори в една сделка; трудният и 
специфичен език в Китай и неглижирането на необходимостта от подсигуряване на 
преводач от чуждия език на китайски и др. 

Следва да се има предвид, че при установяването на договорни отношения с 
китайски партньори е необходимо задължително да се сключва писмен договор, в който 
да бъде уговорена клауза за арбитраж, като е необходимо арбитражният съд да бъде 
посочен изрично. Повече информация може да се намери на официалния интернет сайт на 
Китайския международен арбитражен съд по търговски и икономически спорове /China 
International Economic and Trade Arbitration Commission/: http://www.cietac.org/ 

Задължително следва българските компании да се информират за бизнес лиценза 
на китайските компании, който е единственото доказателство, че фирмата е надлежно 
регистрирана и дава информация за официалния адрес, както и период на дейност, вид на 
компанията и др. Лицензите се издават по регистрация на компаниите, на китайски език, в 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.cietac.org/
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тях не се вписва име на английски език на китайските фирми, което означава, че 
английските наименования на китайските компании са произволно избрани и нямат 
никаква юридическа или друга обвързваща сила. Обикновено е необходимо бизнес 
лицензът да бъде преведен и легализиран по установения за това ред в Китай и да бъде 
предоставен на българските партньори. 

Необходимо е да се знае, че по-голямата част от интернет страниците на английски 
език, рекламиращи китайски компании, са преди всичко търговски фирми, които са 
специално лицензирани за извършването на търговска дейност с външноикономически 
елемент. Това са законоустановени юридически лица, които в повечето от случаите се 
занимават с посредническа дейност. В Китай има ясно разграничение на търговската и 
производствената дейност, като само по-големите предприятия в Китай притежават 
лицензи за осъществяването и на двете дейности. Както е известно, Китай е огромна 
индустриална база и в цялата страна съществуват многобройни фабрики и малки 
предприятия. Значителна част от тях използват услугите на лицензираните търговски 
агенти, частта за осъществяването на износа на стоката, превода по банков път на парите, 
организирането и поръчването на съответната стока, предмет на договора и подготовката 
на необходимите за това документи (фактура, товаровъчен лист, товарителница, 
сертификат за произход на стоката и други).  

Препоръчително е при сключването на сделки с китайски компании да се 
осъществява личен контакт на място, с изясняване на характера на китайската компания и 
прецизиране на предмета на договора. 
 

9. ИНТЕРНЕТ 
 
При своята икономическа активност на китайския пазар като купувачи или 

продавачи, българските фирми следва да имат предвид, че е възможно при търсенето на 
партньор в някои от интернет-порталите (Alibaba, Made in China и т.н.) да попаднат на 
обяви, целта на които е финансова измама. Често тя се публикува и от името на 
несъществуващи фирми, но това се разбира едва след реализирането на измамата – 
платена, но недоставена стока, или пък доставка на „стока“ без практическа стойност. 

Минималната защита от подобен род измами е проверка на легитимността на 
партньора в регистрите, поддържани от Администрациите за индустрия и търговия на 
всяка китайска провинция (вж. по-долу), но най-добре е да не се предприемат никакви 
финансово ангажиращи действия без запознаване на място с партньора, неговите 
производствени и финансови възможности и др. 

Още по-добре е, особено когато става въпрос за търговски сделки за значителни суми, 
да се направи проучване на партньора от специализирани фирми, работещи в Китай. 

Българските фирми, търсещи партньори в Китай биха могли да направят същото и на 
портала на китайското Министерство на търговията: http://ccne.mofcom.gov.cn/ 

 
 Електронни търговски платформи 
 

Регистрация на износителите на платформата Tmall Global електронна търговия: 
Китайската платформа Tmall Global, подразделение на интернет гиганта Alibaba 

Group, е най-голямата B2C електронна платформа, която позволява на компании, 
регистрирани извън Китай, да продават продуктите си директно на китайски потребители. 

Появата на отделен ресурс в рамките на групата Alibaba за търговия с 
чуждестранни продукти е свързано с нарастващото благосъстояние и променящите 
вкусовите предпочитания на китайски жители, което е причинило търсенето на 
качествени чуждестранни стоки, както и желанието на купувачите да получат 

http://ccne.mofcom.gov.cn/
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оригиналния продукт от производители или официални дистрибутори и трудности, 
свързани с отварянето на чуждестранни магазини на традиционната и по-известна 
платформа Taobao. 

Регистрация на платформата за електронна търговия e-pec. Тук можете да оставите 
информация за вашата фирма и нейните продукти, след което заинтересованите фирми-
купувачи от Китай и други страни ще могат да се свържат директно с вас. При извършване 
на сделки, E-pec съдейства при правни, митнически, логистични въпроси и предоставя 
условия за плащания. 
- E-pec е Трансгранична електронна платформа е дъщерно дружество на „Sinopec“, най-

голямата нефтохимическа корпорация в Китай; 

- Индустриални области: суровини, материали и продукти от тях, машини, химически 

продукти, както и различни инструменти, оборудване и компоненти, мебели 1200 

участници, 100 държави, 10 000 артикула, 11 милиарда щатски долара от трансгранични 

сделки. 

 

10. ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 
 

 ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕС В КИТАЙ (Delegation of the 
European Union to China), https://eeas.europa.eu/delegations/china_en 
 

 ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА ПАЛАТА В КИТАЙ (European Union Chamber of 

Commerce in China), http://europeanchamber.com.cn/en/home 
 

 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 
ПРЕДРИЯТИЯ  (EUROPEAN UNION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
CENTER) – осигурява информация и методическа подкрепа на МСП от ЕС в 
дейността им на китайския пазар, в т.ч база данни за консултантски фирми и 
фирми за правни услуги и др., маркетингови информации и др., 
http://www.eusmecentre.org.cn/ 

 

 ПОРТАЛ, ПОДДЪРЖАН ОТ ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕС В 

КИТАЙ (CHINA IPR HELPDESK) – осигурява информационна и методическа 

подкрепа на фирмите от ЕС по въпроси за опазване на правата им на 

интелектуална собственост в Китай.  
http://www.china-iprhelpdesk.eu/  
 

Ключови държавни органи и организации на Китайската народна република в 
областта на търговското и икономическо сътрудничество: 
 

1. Министерството на търговията на Китайската народна република е основният 
орган, отговарящ за изпълнението на външнотърговската и икономическа 
политика, регулирането на операции по внос и износ и инвестиционна дейност - 
http://english.mofcom.gov.cn/  

2. Националната комисия за развитие и реформи на Китай - отговорна за 
икономическото планиране, както и ръководи мащабни инвестиционни проекти, 
включително тези извън граница - http://en.ndrc.gov.cn  

3. Министерство на промишлеността и информационните технологии -
http://www.miit.gov.cn/  

4. Министерството на науката и технологиите - http://www.most.gov.cn/ 

http://www.eusmecentre.org.cn/
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://english.mofcom.gov.cn/
http://en.ndrc.gov.cn/
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5. Министерство на земеделието - http://www.moa.gov.cn/  
6. Генералната администрация на митниците, обединена с Генералната 

администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китай /AQISQ - 
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
People’s Republic of China/ - http://english.customs.gov.cn/   

7. SAIC – водеща организация, отговорна за регистрирането на фирми на 
територията на КНР, защита на интелектуалната собственост, защита на правата на 
потребителите – www.saic.gov.cn/english  

8. Китайски съвет за насърчаване на международната търговия – най-голямата и 
влиятелна институция в Китай за насърчаване на външната търговията - 
www.ccpit.org  

9. Китайска камара за международна търговия - www.ccoic.cn  
10. Асоциация за развитие на промишлените предприятия в чужбина - 

http://coda.chinagoabroad.com/en  
11. Китайската камера за внос и износ на машини и електронни продукти - 

www.cccme.org.cn 
 
Списък на промишлените съюзи и асоциации в Китай 
 

1. China Petroleum and Chemical Industry Federation: http://www.cpcia.org.cn/ 
2. China Petroleum & Petrochemical Equipment Industry Association: 

http://www.cpeia.org.cn/ 
3. China coal industry association: http://www.coalchina.org.cn/ 
4. China metallurgical industry association: 

http://www.mcc.com.cn/mccen/about_mcc/about_mcc60/index.html  
5. China nonferrous metals industry association: http://www.chinania.org.cn/ 
6. China steel industry association: http://www.chinaisa.org.cn/ 
7. China Foundry Association: http://www.foundry.com.cn/ 
8. China Non-Metallic Minerals Industry Association: http://www.cnmia.cn/ 
9. China construction machinery association: http://cncma.org/  
10. China General Machinery Industry Association: http://www.cgmia.org.cn/ 
11. China Association of Agricultural Machinery Manufacturers: http://recama.un-

csam.org/?page_id=499 
12. China electrical equipment association: 

https://www.allproducts.com/manufacture100/spmotor/ 
13. China Machinery Industry Federation: http://cmif.mei.net.cn/  
14. China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products: 

http://www.cccme.org.cn/ 
15. China National Light Industry Council: http://cnlic.clii.com.cn/  
16. China National Textile And Apparel Council: http://www.cntac.org.cn/; 

http://www.ctei.cn/  
17. China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and 

Arts-Crafts: http://www.cccla.org.cn/ 
18. China Association of Bakery and Confectionery Industry: http://www.china-

bakery.com.cn/  
19. China chemical fiber industry association: https://www.ccfgroup.com/    
20. China plastic machinery industry association: http://www.cppia.com.cn/  
21. China building materials industry association: http://www.cbminfo.com/ 
22. China Friction & Sealing Materials Association: http://www.cfsma.org.cn 
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23. China National Food Industry Association: http://www.cnfia.cn/  
24. China Sugar Association: http://www.csapp.org.cn/ 
25. China condiment industrial: http://www.chinacondiment.com/ 
26. China Alcoholic Drinks Association: http://www.cada.cc/ 
27. China Edible Fungi Association: http://www.cefa.org.cn/ 
28. China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce: 

http://www.cccfna.org.cn/ 
29. China Pharmaceutical Industry Association: http://www.cpia.org.cn/englist/  
30. China pharmaceutical packaging association: http://www.cnppa.org/  
31. China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines & Health Products: 

http://www.cccmhpie.org.cn/ 
32. China Medical Association: http://www.cma.org.cn/ 

33. China Medicinal Biotech Association: http://www.cmba.org.cn/ 

34. China Pharmaceutical Enterprises Association: http://www.cpema.org/ 

35. China Association of Pharmaceutical Commerce: http://www.capc.org.cn/ 

36. China Biotechnology Development Center: http://www.cncbd.org.cn/ 

37. China National Resources Recycling Association: http://www.crra.com.cn/ 

38. All-China Federation of Industry & Commerce: http://www.chinachamber.org.cn/ 

39. Chin Chain Store & Franchise Association: http://www.ccfa.org.cn/ 

40. China arts and crafts association: http://www.cnaca.org/index/index.html 

41. China industrial design association: http://www.chinadesign.cn/ 

42. China Entrepreneurs Association: http://sinorusbiz.ru/ 

43. China International Cooperation Association of Small and Medium Enterprises: 

http://www.chinasme.org.cn/ 

44. China National Forestry Industry Association: http://cnfpi-en.cfgc.cn/  

45. China Automobile Dealers Association: http://www.cada.cn/index.html 

46. China Toy & Juvenile Products Association: http://www.tjpa-china.org/ 

47. China Federation of Logistics & Purchasing: http://www.chinawuliu.com.cn/ 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ ЗА ИНДУСТРИЯ И 

ТЪРГОВИЯ НА КИТАЙСКИТЕ ПРОВИНЦИИ И НЯКОИ ПО-ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ 

В КИТАЙ – поддържат фирмените регистри на съответното административно ново, 

осъществяват контрол върху дейността на фирмите, в т.ч. и при сигнали за нелоялна 

дейност, измами и т.н. (практиката показва, че почти изключително кореспонденцията с 

тях може да се води само на китайски език): 

 

Anhui: http://english.ah.gov.cn/  

Beijing: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/beijing 

Dalian: https://en.dl.gov.cn/  
Fujian: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/fujian/ 

Gansu: http://www.gsaic.gov.cn/ 

Guangdong: http://com.gd.gov.cn/en/ 

Guangxi: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/guangxi 

Guizhou: http://www.eguizhou.gov.cn/ 

Hainan: http://en.hainan.gov.cn/englishgov/ 

Hebei: http:// en.hubei.gov.cn/ 

Heilongjiang: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/heilongjiang  
Henan: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/henan 
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Hong Kong: https://www.gov.hk/en/residents/ 

Hubei: http://en.hubei.gov.cn/  
Hunan: http://www.enghunan.gov.cn/ 

Chengdu: http://www.chengdu.gov.cn/english/ 

Chongqing: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/chongqing  
Jiangsu: http://en.jiangsu.gov.cn/ 

Jiangxi: http://english.jiangxi.gov.cn/ 

Jilin: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/jilin/  
Liaoning: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/Liaoning  
Inner Mongolia: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/innermongolia 

Ningxia: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/ningxia 

Shanxi: htpp:// govt.chinadaily.com.cn/regional/shanxi  
Qinghai: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/qinghai 

Shandong: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/shandong 

Shanghai: https://en.sww.sh.gov.cn/  
Shaanxi: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/shaanxi 

Sichuan: https://www.sc.gov.cn/english/  
Tianjin: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/tianjin  
Tibet : http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/tibet 

Xinjiang: http://www.xjaic.gov.cn/ 

Yunnan: http:// govt.chinadaily.com.cn/regional/yunnan 

Zhejiang: http://zcom.zj.gov.cn/col/col1389835/index.html 

 

Координати на посолството на Република България в Пекин, Китай: 

Emassy of Bulgaria 

Xiu Shui Bei Jie 4, Beijing – 100600, China 

Телефон: +86 10 6532 1946; +86 10 6532 1916 

Факс: +86 10 6532 4502 
 
СТИВ-Пекин 
Търговско-икономически съветник – Стоян Николов 
тел: +86-10-65327966 
e-mail: s.nikolov@mi.government.bg, stynnikolov@yahoo.com.sg 
 
Координати на консулството на Република България в Шанхай, Китай: 
Consulate General of the Republic of Bulgaria, Unit 1416, 14th Floor, Building 
B Far East International Plaza, 317 Xianxia Road, Shanghai 200051, PRC Tel: 
+ 86-21-6237-6183; +86-21-6237-6187  
Fax: + 86-21-6237-6189 

 

СТИВ-Шанхай 

Търговско-икономически съветник – Костадин Джатев 

Tel: +86-155-0212-5871  
e-mail: kocetodjatev@gmail.com 
 
 

Китай, 24 февруари 2021г.  


