Търговско-икономически отношения между България и
Китайската Народна Република
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Китай традиционно е най-големият търговски партньор на България в региона на Далечния Изток. През 2012
г. износът ни за азиатската страна, изчислен в щатски долари, нараства с 88%, което нарежда Китай на
второ място след Турция сред експортните ни дестинации извън ЕС. За периода януари-декември 2012 г.
стокообменът нараства с 29% в сравнение с 2011 г. и се равнява на 1738.5 млн. щ.д., от които български
износ 761.5 млн. щ.д. (+88.2%) и внос от Китай 977.0 млн. щ.д. (+4%).
В периода януари-септември 2013 г. двустранният стокообмен достига 1334.1 млн. щ.д. (-2.6% спрямо същия
период на 2012 г.), от които български износ за Китай 582.9 млн. щ.д. (-2.2%) и внос от Китай 751.2 млн.
щ.д. (-3%).
Значителното нарастване на българския износ за Китай през 2010 г. (83%), 2011 г. (62%) и 2012 г.
(88%) се дължи на увеличения износ на рафинирана мед и медни сплави, които формират над 50% от
износа ни за азиатската страна.
2. Водещи стоки по износ-внос
Водещи стокови групи в стокообмена с Китай за периода януари-септември 2013 г.:
Износ от България

% от
износа

Внос от Китай

% от
вноса

Рафинирана мед и медни сплави

58.8 Машини и апарати за кондициониране на въздуха

3.8

Медни руди и техните концентрати

22.5 Осветителни тела

3.1

Отпадъци и отломки от мед

4.1 Части и принадлежности за мотоциклети и
велосипеди

3.1

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други уреди за
управление или електрическо разпределение

3.0 Арматурни артикули и подобни устройства за
тръбопроводи, котли, резервоари, вани

3.0

Меден камък, циментна мед

1.3 Хетероциклени съединения, съдържащи само
азотни хетероатоми

2.9

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или
контрол

0.8 Електрически бойлери и бързовари

2.3

Отпадъци и отломки от алуминий

0.6 Автоматични машини за обработка на
информация

1.4

Водещи стокови групи в стокообмена с Китай за 2012 г.:
% от
износа

Износ от България

Внос от Китай

Рафинирана мед и медни сплави

73.6 Полупроводникови прибори (диоди, транзистори)

Медни руди и техните концентрати

10.3 Части и принадлежности за мотоциклети и
велосипеди

% от
вноса
14.2
3.8

Отпадъци и отломки от мед

3.8 Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.7

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други уреди за
управление или електрическо разпределение

1.3 Ел. бойлери и бързовари; ел. апарати за
затопляне на помещения

2.6

Меден камък, циментна мед

1.0 Арматурни артикули и подобни устройства за
тръбопроводи, котли, резервоари, вани

2.5

Водещи стокови групи в износа от България за Китай през 2011 г.:
Износ от България

%

Рафинирана мед и медни сплави

68.4

Отпадъци и отломки от мед

8.0

Медни руди и техните концентрати

4.0

Меден камък циментна мед

2.3

Табла, конзоли, пултове, шкафове за управление или ел. разпределение

1.9

Водещи стокови групи във вноса от Китай през 2011 г.:
Внос от Китай
Полупроводникови прибори

%
10.3

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.9

Части и принадлежности за превозните средства

2.6

Ел. бойлери и бързовари; ел. апарати за затопляне
на помещения

2.5

Ел. апарати за жична телефония

2.4

3. Инвестиции
По данни на БНБ, за периода 1996-2012 г. инвестираните средства от Китай са в размер на 82.1 млн. евро.
4. Туризъм
Брой китайски туристи в България през януари-септември 2013 г.: 8474 (+30.1% спрямо същия период на
2012 г.);
Брой българи, пътуващи за Китай през януари-септември 2013 г.: 1937 (+132.0% спрямо същия период на
2012 г.).
5. Договорно-правна база:
Междуправителствени споразумения:



Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и
Правителството на Китайската народна република, подписано на 20 ноември 2006 г. в Пекин, в сила от
9 октомври 2007 г.;



Допълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската
народна република към Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между
правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република,
подписан на 26 юни 2007 г., в сила от 10.11.2007 г.;



Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Народна
Република България и правителството на Китайската народна република, подписан на в София на 27
юни 1989 г., в сила от 24 август 1995 г.



Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с
данъци върху дохода и имуществото между правителството на Народна Република България и
правителството на Китайската народна република, подписана на 6 ноември 1989 г в Пекин, в сила от
24.05.1990 г.



Протокол за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане,
подписан в София на 15 юли 2002 г., в сила от 2 януари 2003 г.

Междуведомствени споразумения:



Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Комисията по търговия
на Шанхай, Китайска народна република, подписан в Шанхай на 20 ноември 2012 г., в сила от
20.11.2012 г.



Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по външна
търговия и икономическо сътрудничество на китайската провинция Гуандун, подписан в София на 24
август 2012 г., в сила от 24 август 2012 г.



Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по
търговия на провинция Дзянсу на Китайската народна република, подписан на 10 март 2011 г. в София,
в сила от 10 март 2011 г.



Меморандум за насърчаване на търговското и икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Департамента по търговия на китайската провинция Джъдзян, подписан в Ханджоу на 15.06.2010 г., в
сила от 15.06.2010.



Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и Министерството на търговията на Китай, подписан на 14 октомври 2009 г. в
София,в сила от 14.10.2009 г.;



Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на насърчаването на инвестициите между
Българската агенция за инвестиции и Агенцията за насърчаване на инвестициите към Министерството
на търговията на Китайската народна република, подписан в Пекин на 19 ноември 2012 г.



Меморандум за разбирателство между БАИ и Шанхайския борд за насърчаване на чуждестранните
инвестиции, подписан на 22 ноември 2006 г. в Шанхай;



Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия и дирекция "Развитие на търговията" към Министерството на търговията на Китай – 2006
г.;



Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане и китайската
партньорска организация SINOSURE – 2006 г.;

6. Междуправителствена комисия
Сесиите на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество
представляват важен механизъм за развитие на търговско-икономическите връзки между двете страни.
Смесената комисия се председателства на ниво заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
на България и заместник-министър на търговията на Китай.
Последната, 14-а сесия на Смесената комисия се проведе в София на 15 октомври 2010 г. Българската
делегация за сесията бе ръководена от г-н Иво Маринов, заместник-министър на икономиката, енергетиката
и туризма. Китайската делегация бе водена от г-н Гао Хучън, представител на Китай по въпросите на
международната търговия и заместник-министър на търговията на Китай.
По време на сесията бяха обсъдени начините за разширяване на двустранната търговия и привличане на
китайски инвестиции в България. Обсъдени бяха възможностите за участие на китайски фирми в проекти у
нас в областта на енергетиката, пътната и пристанищна инфраструктура, информационните технологии и
съобщенията, изграждането на съвместна индустриална зона в община Божурище, София, с китайско участие
и др.

7. Посещения и срещи
В България:
На 5 декември 2012 г. заместник-министър Иво Маринов проведе среща с г-н Джан Сипин, член на
Постоянния комитет на градския комитет на Китайската комунистическа партия на Шънджън и заместниккмет на Шънджън. По време на срещата от българска страна бяха представени предмиставата на България
като дестинация за китайски инвестиции: макроикономическа и финансова стабилност; най-ниските данъци
в ЕС; стратегическо географско положение, което осигурява достъп до страните от Европа, ОНД, Северна
Африка и Близкия изток; като член на ЕС страната ни предоставя безпрепятствен и безмитен достъп до
пазара на Съюза. Като перспективни стоки за износ за китайския пазар бяха посочени: хранителните
продукти, българските вина, млякото и млечните продукти, етеричните масла и особено розовото масло,
продуктите на машиностроенето. Като перпективни сектори за привличане на китайски инверстиции бяха
отбелязани: електроника и електротехника; машиностроене; автомобилостроене; транспорт и логистика; ИТ
и аутсорсинг на бизнес процеси; земеделие и хранително-преработвателна промишленост; химическа и
фармацевтична индустрия. След срещата в МИЕТ китайската делегация участва в българо-китайски бизнес
форум, организиран от БТПП.
На 24 август 2012 г. заместник-министър Иво Маринов, проведе среща с г-н Лиян Гуйсюан, съветник в
Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на китайската провинция Гуандун. Г-н
Лиян бе на посещение в България по покана на МИЕТ. Придружаван бе от официална и бизнес делегация. В
рамките на визитата бе подписан Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между
МИЕТ и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на провинция Гуандун.
Изпълнителният директор на НКИЗ г-н Валери Андреев и изпълнителният директор на БАИ г-н Борислав
Стефанов изнесоха презентации пред китайската делегация. Китайските фирми имаха възможност за срещи и
разговори с представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия,
Българската асоциация на електрониката и електротехниката, Българска асоциация на търговците на
медицински изделия и др. браншови организации.
На 3 юли 2012 г. заместник-министър Иво Маринов проведе среща в МИЕТ с г-н Ли Дзянпин, вицепрезидент
на Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни. Заместник-министър Иво Маринов
представи предимствата на България като инвестиционна дестинация и възможностите за сътрудничество в
областта на туризма. Г-н Ли подчерта, че съществува голям потенциал за двустранно сътрудничество и
отбеляза, че при завръщането си в Китай ще информира заинтересованите институции и фирми за
възможностите, които предлага България.
В периода 24-26 март 2012 г. на посещение в България бе г-н Дзян Яопин, заместник-министър на
търговията на Китай. Визитата бе по покана на г-н Иво Маринов, заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма. Целта на посещението бе обсъждане на възможностите за по-нататъшно развитие на
двустранното търговско-икономическо сътрудничество и запознаване с условията за бизнес и инвестиции,
които предлага страната ни. Г-н Дзян бе придружаван от официална и бизнес делегация. Проведен бе
българо-китайски бизнес форум, в който участваха над 200 китайски фирми и български компании.
Китайската бизнес делегация включваше фирми от секторите: оборудване за енергетиката, инженерингова
дейност, машиностроене, телекомуникации, електроника и електротехника, банков сектор, недвижими имоти
и др. Форумът бе организиран от Българската търговско-промишлена палата и Китайската търговска палата
за внос и износ на машини и електронни продукти. Бизнес форумът бе открит от заместник-министър г-н Иво
Маринов и неговият китайски колега г-н Дзян Яопин. Българската агенция за инвестиции представи
условията за бизнес и инвестиции в България, а "Национална компания индустриални зони" ЕАД направи
презентация на своята дейност и зоните, които развива.
В периода 23-28 ноември 2011 г. делегация от автономен район Вътрешна Монголия на Китай бе на
посещение в България. Ръководител на делегацията бе г-н Джан Шудъ, главен инженер, Комисия по
икономически въпроси и информационни технологии на автономен район Вътрешна Монголия на Китай, а
заместник-ръководител бе г-н Ли Юечин, председател на Федерацията на индустрията и търговията на гр.
Хухот и заместник-председател на Постоянния комитет на Събранието на народните представители на гр.
Хухот. Проведен бе българо-китайски бизнес форум в БТПП. Подписано бе Споразумение за сътрудничество
между БТПП и Федерацията на индустрията и търговията на гр. Хухот. Г-н Джан Шудъ и г-н Ли Юечин
проведоха среща в МИЕТ със заместник-министър Иво Маринов. Китайската страна се интересува основно от
проекти в земеделието: наем на земеделска земя и отглеждане на фуражни култури за износ за Китай;
млекопреработвателна промишленост; производство и износ на вино.
В периода 31 юли-4 август 2011 г., китайска делегация, ръководена от г-н Дзин Шъншан, заместник-кмет на
гр. Ханджоу, провинция Джъдзян, Китай, посети България по покана на г-н Евгени Ангелов, заместникминистър на икономиката, енергетиката и туризма. Целта на визитата бе запознаване с условията за бизнес
и инвестиции в България и намиране на възможности за сътрудничество. На проведената среща в МИЕТ,

китайската страна бе запозната с благоприятния бизнес и инвестиционен климат в България и възможностите
за инвестиции в българските индустриални зони.
На 15 юли 2011 г. министър Трайчо Трайков и заместник-министър Евгени Ангелов проведоха среща в МИЕТ
с г-н Цао Джънхай, висш съветник към местното правителство на автономен район Вътрешна Монголия на
Китай. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и реализиране на съвместни проекти в областта на
селско стопанство, електрониката и електротехниката, химическата и хранително вкусовата промишленост,
фармацевтиката, енергетиката и др.
На 27 юни 2011 г. в МИЕТ бе проведена среща на заместник-министър Иво Маринов със заместник-кмета на
Шанхай г-н Ту Гуаншао. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в областта на туризма и културния
обмен, както и в областта на инвестициите и търговията.
На 24 юни 2011 г. министър Трайчо Трайков проведе среща в МИЕТ с г-н Мяо Вей, министър на индустрията и
информационните технологии на Китай. Обсъдени бяха възможностите за двустранно сътрудничество в
областта на иновациите, интелигентните енергийни мрежи, изграждането на индустриални зони в България и
др.
В периода 18-21 юни 2011 г. по покана на МИЕТ на посещение в България бе делегация от гр. Ханджоу,
провинция Джъдзян, водена от г-н Джан Дзиантин, заместник-кмет на Ханджоу. На среща в МИЕТ бяха
обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на туризма, търговията и инвестициите.
В периода 14-18 април 2011 г., по покана на заместник-министър Иво Маринов, посещение в България
осъществи делегация от провинция Гуандун в областта на туризма, водена от г-н Чън Джъин, заместник
генерален секретар на правителството на провинция Гуандун. Проведен бе Семинар по въпросите на туризма
между България и Гуандун, с участието на МИЕТ, г-н Чън Джъин, Службата по търговско-икономическите
въпроси при посолството на Китай в София, представители от Администрацията по туризъм на Гуандун,
китайски туроператори и авиокомпании, български туроператори и туристически агенции.
В периода 23-26 март 2011 г. делегация от провинция Хънан, ръководена от г-н Гон Личун, заместникпредседател на Политическия консултативен съвет на китайския народ на провинция Хънан, посети
България, по покана на заместник-министър Евгени Ангелов. На среща в МИЕТ китайската делегация бе
запозната с условията за бизнес и инвестиции в България и бяха обсъдени възможностите за двустранно
сътрудничество в области от взаимен интерес.
В периода 8-10 март 2011 г. на посещение в България, по покана на заместник-министър Евгени Ангелов, бе
делегация от провинция Дзянсу, ръководена от г-н Джу Мин, генерален директор на Департамента по
търговия на провинцията. Подписан бе Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество
между МИЕТ и Департамента по търговия на провинция Дзянсу. Проведен бе бизнес-форум в БТПП с
участието на български фирми и делегацията от провинция Дзянсу, в която бяха включени китайски фирми с
дейност в областите: производство на фотоволтаични панели, автоматизация на ел. енергия и ИТ услуги,
производство на кабели от оптични влакна.
На 11 октомври 2010 г. министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков откри
българо-китайски бизнес форум в София с участието на 22 китайски компании и над 50 български фирми.
Форумът бе организиран от БТПП и китайското посолство в София. Китайската делегация бе ръководена от гн Ван Джифей, председател на Китайския съвет за насърчаване на търговията. Китайските фирми бяха от
областите: застраховане, финанси, чисти технологии и хай-тек продукти, износ на облекла, строителство и
недвижими имоти, търговия с желязо и стомана, ел. продукти, производство на автомобили и резервни части
за тях, и др.
На 15 септември 2010 г. в София бе проведен форум за икономическо, търговско и културно сътрудничество
между България и Китай (провинция Гуандун). Форумът бе организиран от МИЕТ, китайското посолство и
Столична община по повод официалното посещение в България на г-н Ван Ян, член на Политбюро на ЦК на
ККП и партиен секретар на провинция Гуандун.
На 11 юни 2010 г. заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Иво Маринов откри
българо-китайски бизнес форум в София с участие на китайски фирми от гр. Фошан, провинция Гуандун, с
предмет на дейност в секторите: електроника, електротехника, производство на електроуреди, пластмаси,
осветителни тела, термостати, принадлежности за рязане, текстил, обувна промишленост, санитарни
изделия, керамика, декоративни стъкла и др. От българска страна форумът бе организиран от БТПП.

На 19 май 2010 г. в МИЕТ бе проведена среща с г-н Ли Тиъ, генерален директор на Департамента за
икономическо и технологично сътрудничество на китайската провинция Дзилин. По време на срещата бяха
обсъдени възможностите за икономическо и технологично сътрудничество между България и Дзилин, и поконкретно в областта на изграждането на индустриални зони в България.
Официална делегация от Министерството на търговията на Китай, ръководена от помощник-министър Чон
Чуан, посети България в периода 14-15 октомври 2009 г., по покана на заместник-министър Иво Маринов.
Визитата се осъществи успоредно с официалното посещение в България на заместник-председателя на
Китайската народна република г-н Си Дзинпин. По време на посещението на китайския вицепрезидент беше
подписан Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Министерството на
търговията на Китай. Беше организирана бизнес закуска между българския вицепрезидент и заместникпредседателя на Китайската народна република, с участието на представители на българските и китайските
бизнес среди. Помощник-министър Чон Чуан бе придружаван от бизнес делегация – ръководни
представители на 100 китайски фирми, развиващи дейност в областите: енергетика, минна индустрия,
химическа промишленост, фармацевтика, телекомуникации, цветни метали, електроника, текстилна
промишленост, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост, строителство, недвижими имоти,
финанси, търговия и инвестиции, и др. В рамките на визитата бе проведен българо-китайски бизнес форум с
участието на около 250 представители на български фирми. Форумът бе организиран от Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към МИЕТ и Агенцията за насърчаване на
инвестициите към Министерството на търговията на Китай.
В периода 6-9 септември 2009 г. официална делегация от провинция Джъдзян, ръководена от
вицегубернатор Гон Джън, бе на посещение в България, по покана на заместник-министър Евгени Ангелов.
Проведена бе среща в МИЕТ, на която бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното
сътрудничество в областта на търговията и инвестициите. Изразена бе готовност от двете страни да работят
и съдействат за насърчаване китайски компании да инвестират в индустриални зони в България, в т.ч. и по
реализацията на конкретен проект за изграждане на съвместна индустриална зона в България с китайско
участие.
В Китай:
В периода 19-21 ноември 2012 г. министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществи официално
посещение в Китай по покана на Министерството на търговията на Китай. В Пекин министър Добрев се
срещна с министъра на индустрията и информационните технологии на Китай г-н Мяо Вей и със заместникминистъра на търговията на Китай г-н Джун Шан, на които бяха обсъдени възможностите за разширяване на
двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Подписан бе Меморандум за разбирателство за
сътрудничество в областта на насърчаването на инвестициите между Българската агенция за инвестиции и
Агенцията за насърчаване на инвестициите към Министерството на търговията на Китай. Министър Добрев
участва в бизнес форум с представители на 30 китайски компании в сферата на инфраструктурното
строителство, авиационната индустрия, текстила, информационните технологии, земеделието и
производството на селскостопански машини, автомобилостроенето, енергетиката, розопроизводството,
туризма и други, пред които представи предимствата на България като бизнес и инвестиционна дестинация.
Проведена бе и отделна среща с представителите на най-големите китайски туристически агенции.
В Шанхай министър Добрев участва в инвестиционен форум, организиран от Българската агенция за
инвестиции и Шанхайския борд за развитие на чуждестранните инвестиции. Във форума участваха над 200
китайски компании, пред които министър Добрев представи предимствата на България като дестинация за
китайски инвестиции: стратегическо географско положение, стабилни макроикономически показатели, найниски данъчни ставки, квалифицирана и конкурентна работна сила и др. Набелязани бяха приоритетните
сектори на българската икономика, които биха представлявали интерес за китайските инвеститори:
машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, ИТ и аутсорсинг на бизнес процеси,
земеделие и хранително-вкусова промишленост и др. Министър Добрев проведе редица срещи с китайски
компании, които проявяват интерес да развиват бизнес и инвестират в България, като: Yutong Bus
(производство на автобуси), Sanei Elevator (производство на асансьори и ескалатори), Noble Lift (найголемият производител на транспалетни колички в света), COSCO и Shanghai Construction Group
(инфраструктурно строителство), Huawei Technologies (телекомуникации), Shanghai New Margin Ventures
(една от първите и големи компании за управление на капитали в Китай), Asia Property Capital, Хонконг и
Trendstorm China (недвижими имоти в туризма) и др. Министър Добрев проведе срещи и със заместник-кмета
на Шанхай г-жа Джао Вън; със заместник-председателя на Комисията по търговия на Шанхай г-н Ван Синпей
с когото подписаха Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията по търговия на Шанхай; с ръководствата на Департаментите по търговия на провинции Джъздян и
Дзянсу и др.
Като част от усилията за представяне на България като туристическа дестинация в Китай, Ззаместникминистър Иво Маринов посети Шанхай за участие в международното туристическо изложение China

International Travel Mart 2012 на 15-17 ноември 2012 г. Изложението представлява най-голямата по мащаби
платформа за международен обмен в сферата на туризма в азиатския регион. Акцентът в тазгодишното
изложение бе върху сътрудничеството в областта на туризма между Китай и страните от Централна и Източна
Европа. В рамките на изложението бе направена презентация на България в панел, посветен на
туристическите индустрии на страните от Централна и Източна Европа. Отделно бе организирана среща
с китайски туроператорски фирми, на която бе направена презентация на България като целогодишна
туристическа дестинация.
В периода 12-17 юни 2010 г. министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков
осъществи посещение в Китай за участие в Националния ден на България на световното изложение ЕКСПО
2010 Шанхай, в качеството му на национален генерален комисар на българското участие. В рамките на
посещението в Китай министър Трайков проведе срещи с официални китайски лица: министърът на
търговията на Китай г-н Чън Дъмин, заместник-кмета на гр. Шанхай г-жа Джао Вън, с г-н Ша Хайлин,
заместник генерален секретар на Шанхайския общински съвет и председател на градската комисия по
търговия, с г-н Джао Хонджу, партиен секретар на провинция Джъдзян и председател на провинциалното
Събрание на народните представители (най-високопоставената личност в провинцията). Подписан бе
Меморандум за насърчаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество между МИЕТ и
Департамента по търговия на провинция Джъдзян. Министър Трайков проведе и редица срещи с китайски
компании с интерес за бизнес и инвестиции в България в областта на енергетиката, автомобилостроенето,
недвижимите имоти, телекомуникациите.
В периода 6-13 септември 2010 г. на посещение в Китай бе г-н Евгени Ангелов, заместник-министър на
икономиката, енергетиката и туризма. Г-н Ангелов участва във втория Световен инвестиционен форум,
организиран от УНКТАД в Сямън, провинция Фудзиян и посети гр. Ханджоу, провинция Джъдзян и гр. Шанхай
с цел представяне на "Национална компания индустриални зони" ЕАД и проекта за изграждане на
индустриална зона в близост до София с китайско участие. В Ханджоу г-н Ангелов участва в "Бизнес
седмицата в Джъдзян" където направи презентации на условията за бизнес и инвестиции в България пред
над 200 компании от провинцията. Проведени бяха срещи с ръководството на провинцията.
Други:
На 26 април 2012 г. заместник-министърът на икономиката, енергетиката утирмза Жулиета Хубенова взе
участие в Срещата на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай
във Варшава, Полша. Срещата се проведе в рамките на официалното посещение в Полша на китайския
премиер г-н Вън Дзябао. В срещата с китайския министър-председател участваха премиерите на Полша,
Чехия, Унгария, Словения, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Хърватия, Румъния, Сърбия, Македония, Черна
гора, Босна и Херцеговина; заместник министър-председателят на Албания. България бе представена от
вицепремиера г-н Симеон Дянков. Заместник-министър Жулиета Хубенова участва и в Икономически форум
„Полша – Централна Европа – Китай”, на който присъстваха около 300 китайски фирми. Форумът бе
организиран от Полската агенция за информация и чуждестранни инвестиции и бе открит от премиерите на
Полша и Китай. Участие в икономическия форум взеха и представители на българските бизнес среди.
На 25 юни 2011 г. г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма участва в
Търговско-икономически форум на високо равнище между Китай и страните от Централна и Източна Европа в
гр. Будапеща, Унгария. Форумът се проведе в рамките на официалното посещение в Унгария

