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П О К А Н А 

за участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и 

страните от Централна и Източна Европа  

гр. Нинбо, Китай 

08 – 12 юни 2019 г. 

 

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) набира 

мостри на продукти на български производители за участие в Международната изложба 

на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа - 

www.cceecexpo.org  в гр. Нинбо, Китай в периода 08 – 12 юни 2019 г. 

 

Форумът е под патронажа на Министерството на търговията на Китай, 

Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, 

Китай. Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от ЦИЕ се 

провежда традиционно всяка година и е в продължение на проведената на 26 ноември 

2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните 

от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в 

приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и 

страните от Централна и Източна Европа”. Целта на изложбата е запознаване на 

китайските делови среди и потребители с продукцията от страните от Централна и 

Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично 

сътрудничество и търговия. 

Провеждането на проявата включва редица мероприятия в няколко основни 

направления: насърчаване на инвестициите, насърчаване на търговията и туризма, 

съпътстващи конференции и форуми. 

С потенциал за износ и 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 и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, 

розово масло, продукти на химическата промишленост и др. Перспективни области са 
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електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – 

изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, 

хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, 

текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат 

производители на картофи, пшеница и месо. 

 

Центърът 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 ще поеме 

разходите за спедиция/транспорт на мостри максимум до 50,00 кг и до 0,3 m
3
 на фирма. 

Всички други разходи по спедицията, като  митническа обработка на мостри в 

България, митническа обработка на мостри в Китай, застраховка на мострите по време 

на транспортирането им и др. са за сметка на фирмите. 

Срокове: 

15 април 2019 г. - Срок за попълване и предоставяне на всички изискуеми 

документи 

19 април 2019 г. - Срок за доставка на мостри (с всички необходими 

сертификати) 

22 – 25 април 2019 г. – Период за изпращане на мостри от България за Китай 

 

 

За контакти:  

Кристина Венкова, експерт, ЦНСССКЦИЕ, тел: 0878 023 223, е-mail: 

k.venkova@china2ceec.org  

Йовка Янева, експерт, ЦНСССКЦИЕ, тел:ж 0879 110 595, е-mail: 

yyaneva@china2ceec.org  
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