
Създаден през 2015 година, в изпълнение на Меморандум за разбирателство 

между България и Китай, Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на 

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

второстепенен разпоредител с бюджет на пряко подчинение на министъра на 

земеделието, храните и горите на Република България. Една от основните му функции е 

да планира и насърчава изпълнението на реално сътрудничество между реални субекти 

от Китай и страните от Централна и Източна Европа в селското стопанство – 

министерства, агенции, асоциации, сдружения и фирми, ангажирани в селското 

стопанство и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, 

напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области. 

Центърът функционира и като платформа за насърчаване, на двустранна и 

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

организации и сдружения от Китай и 16-те страни от ЦИЕ. 

Насърчавайки двустранните и многостранни отношения между Китай и страните 

от ЦИЕ, Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа развива проект 

„16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и 

други продукти„ – Пловдив, България и прилежащата към него платформа за 

консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните от ЦИЕ - 

http://16plus1cloud.org/. 

Логистичният център е разположен в Тракия икономическа зона, гр. Пловдив, и 

заема площ от 12 000 м
2. 

Центърът разполага с набор от изложбени помещения, 

модерно, таблети, телевизори, мултимедия и други инструменти за изложба и 

промотиране на стоки. Той има директна връзка с “16+1 Логистичен център и 

Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” - Шънджън, 

КНР, който предстои да бъде открит през месец ноември 2018г. Мрежата от 

Логистични Центрове от Китай и Централна и Източна Европа предоставя пълен набор 

от услуги, необходими за извършването на международна търговия: 

 Услуги по управление на веригата на доставките; 

 Логистика на мостри; 

 Съоръжения за складиране на мостри; 

 Пряка връзка с митническите органи в Китай с цел улесняване на процеса на 

внос; 

 Демонстрационен павилион за промоции и изложба на продукти; 

http://16plus1cloud.org/


 "16+1 електронна платформа за консолидиране на селскостопански 

производители от Китай и страните от Централна и Източна " от тип B2B, B2C и 

G2B2B2C (http://16plus1cloud.org/) 

Чрез  насърчаване на електронната търговия имаме за цел да дадем на фирмите 

предимството на съкращаване на веригата на доставки, което от своя страна спомага за 

по-конкурентно ценообразуване за стоките, които се предлагат на китайския пазар. 

 Към момента Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на 

селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа води 

инициатива за събирането на мостри от български производители от хранително – 

вкусовата промишленост с цел популяризиране на техните продукти на китайския 

пазар. Повече информация за тази инициатива можете да намери тук.  

 

Информация за ЦНСССКЦИЕ можете да намерите на нашата интернет страница: 

http://china2ceec.org/ 

Тел: +359 2 843 10 40 

Е-mail: contact@china2ceec.org 
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