
 
 
 

От Пътя на коприната до “Един 
пояс, един път”  - исторически и 

геополитически измерения 
   
 

ДОЦ. Д-Р МАРИАНА ТИЕН, БАН 



Пътят на коприната  
 

 
Д р е в н а 
м е ж д у н а р о д н а 
търговска мрежа от 
пътища, свързваща 
Изтока (Китай) със 
З а п а д а 
(Средиземномориет
о) по суша и море 
 



Името  
„Път на коприната“ – 
Ф е р д и н а н д  ф о н 
Рихтхофен през 1877 г. 
К о п р и н а т а  –  н а й -
в а ж н а т а  ч а с т  о т 
транспортираните стоки. 
Римляните „полудели” 
по нея, разменяли я за 
злато със същия грамаж 
(писмени сведения). По 
време на династия Тан 
коприната заема  30% от 
с т о к и т е ,  к о и т о  с е 
търгуват по  Пътя  на 
коприната.  



  

Възниква по време на династия Хан 汉 (206 г. пр. 
Хр. – 220 г.)  

•Цел: обслужване на военни и политически цели 
на Китай.  
•За първи път изминат от Джан Циен 
(дипломатическа мисия на Запад - търси съюзници 
срещу хуните (номадски общности, обитаващи 
днешна Монголия, Северен Китай и Южен Сибир 
от 12 в. пр. Хр. до 5 в.) През 3 в. пр. Хр. създават 
обширна степна империя. 
•Дипломатическата мисия се проваля, но тя има 
важно значение за обмена на стоки и идеи и за 
установяването на търговски връзки.  
 
 



Територията на Хан 

 
  



• По това време персите  и римляните високо 
ценят коприната и обмислят възможности за 
доставянето ѝ.  

• Така се поставя началото на търговията със 
стоки по Пътя на коприната; 

• Пряка зависимост на търговията  от 
политическата обстановка.  

• И династия Хан, и Персия – в своя апогей, 
което осигурява безпрепятственото развитие 
на Пътя на коприната и го превръща в най-
важния транспортен и търговски маршрут в 
света.  





Упадък на Пътя на коприната 

• Стабилната политическа конфигурация – 
гарант за гладкото протичане на сделките; 
политическото напрежение винаги внася 
смут в търговските отношения. 

• След падането на династията Хан (ранния 3 
в.) започва упадъкът на Пътя на коприната 
(повече от 5 века).  
 



Династия ТАН 唐朝 (618 г. - 907 г.) 

 
• С идването на династията Тан на власт (през 

7 век) започва възобновяването на Пътя на 
коприната.  

• Разцвет на китайската държавност – върхов 
период на китайската цивилизация, 
разширяване на територията 



Китай по времето на Тан 



столица Чанан – най-големият град в света по онова време 



столица Чанан – най-големият град в света по онова време 



В средата на 8 в. Пътят на коприната достига 
своя разцвет.  

 
Причините:  
• китайската политика на династия Тан – 

окуражава търговските връзки между 
Изтока и Запада.  

• все повече западни мисионери се отправят 
на Изток именно по този път.  



контакти с Индия и Близкия изток 
 

• По това време 
Пътят на коприната 
става важен 
културен път и 
информационно 
трасе за обмен на 
идеи, които са от 
особена важност 
за високото ниво 
на развитие, което 
достига Китай по 
времето на 
династията Тан. 



Глинени фигури в три цвята 

请在此处添加文本 请在此处添加文本 



Стенописи 



Златни и сребърни изделия 



Порцелан 



• След падането на династията Тан (10 век) –  
упадък на Пътя на коприната (до 13 век) 



• Завоеванията на монголите (династия Юан 
1271-1368) – началото на нова ера в 
отношенията между Изтока и Запада. 
Засилените контакти провокират засиления 
интерес на европейците към азиатските стоки, 
причина да започне да се търси и морски път, 
по който да бъдат пренасяни стоките.  

• Открит е Морският път на коприната, който по 
времето на династия Мин (1368-1644) 
процъфтява  
 



Пътят на коприната по море 



Джън Хъ  - мюсюлмански 
евнух; 
(7 пъти пътешествия  1405-1433) 



Морски обмен 

• През 16 век засилен стокообмен с 
португалци, испанци и холандци, Китай се 
включва в нова глобална търговия на стоки, 
животни и земеделски култури („Колумбов 
обмен); 

• Търговията с Европа и Япония довежда до 
значителен приток на сребро, което измества 
медта и хартиените банкноти като масово 
разменно средство. 



морска търговия 



морска търговия 



изкуство 



Морският път на коприната 



• Морският път нанася поредния, съкрушителен 
удар върху търговията по сухоземния път на 
коприната. От друга страна, в Персия започва 
развитието на бубарството – спад във вноса на 
коприна от Китай.  

• Това реално е и краят на сухоземния „Път на 
коприната”. Оживените търговски улици, пищни 
градове и величествени бастиони се превръщат 
в обширна пустиня. Днес величавото им минало 
може да се проследи единствено чрез руините, 
останали от тях. 



Разклонения – многобройни  

 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BB:Transasia_trade_routes_1stC_CE_gr2.png


• Континенталният се разделя на: Централен, 
Северен и Южен, те започват от търговските 
центрове в Северен Китай. Северният път 
преминава през Волжка България и достига 
Кримския полуостров, а оттам през Черно 
море и Мраморно море или Балканите до 
Венеция. Южният път преминава през 
Туркестан, Хорасан, Иран и Месопотамия, а 
оттам през Антиохия към Средиземно море 
или през Египет към Северна Африка. 



Градове по Пътя на коприната 
Началната точка от времето на династия Хан: столицата Чанан (Сиан) 

 



От Сиан търговците стигали до провинция 
Гансу, през коридора Хъси до Дзяюйгуан – 
голямата бариера на  Великата китайска стена 
и първата ключова точка от пътя – Дунхуан 
(западния край на коридора Хъси), един от 
най-важните исторически и културни обекти в 
Китай и перлата на древния Път на коприната. 



Сиан 



Пещерен храм до 
Джанйе 



• Ланджоу – хиляди пещерни храмове – 
една от най-добре запазените колекции от 
пещерни храмове в Китай (над 183 пещери, 
над 680 каменни фигури, 82 глинени, 
разположени на обща площ от около 900 
кв.м. със стенни рисунки, повечето 
изрисувани по времето на династията Тан. 



Значението на Пътя на коприната за 
древния свят 

•  търговски път –  
• културен път – Своеобразен мост, свързващ 

Китай, Индия, Персия, Арабия, Гърция и 
Рим.  Великите китайски изобретения и 
западните религии проникват до чужди и 
далечни земи. Световен културен коридор;  

•  „информационна магистрала” – по него се 
извършва обмен на информация и идеи. 

  
 



Борбата за „централните земи” на Евразия 
(Heartland)  

Заради контрола над търговията в този регион 
редица завоеватели водят жестоки борби, 
раждат се и умират империи, процъфтяват 
градове и пътища. 



 
• През март 1999 г. Американският Конгрес 

приема Акт за стратегията на  New Silk Road. 
Цел: осигуряване на икономически и военен 
контрол над бившите съветски републики на 
Кавказ и Централна Азия и техните южни 
съседи; 

• По това време Япония също разработва 
стратегия за Нов път на коприната;.  

• През 2008 г. свой проект за „Копринен път” 
представя и Турция; 

•  Европа също създава своя международна 
програма, за „обходен транспортен коридор, 
заобикалящ Русия”, включващ ЕС, страните от 
Кавказ и Централна Азия. 

 
 



• Всички тези проекти – неусешни; 
• В края на 2013 г. КНР съумя да лансира своя напълно 

различен проект – "Един пояс – един път", базиран на 
концепцията на „обединяването”, „свързването”.  

• В основата на тази инициатива са заложени пет 
свързващи елемента :  

• – политическа съгласуваност; 
• – единна инфраструктура;  
• – търговски взаимоотношения; 
• – хуманитарни комуникации и обмен.  
• – валутно-финансови потоци:  



„Един пояс – един път” – 
амбициозната инициатива на 

китайските власти, известна  като 
"Новият път на коприната". 

• на 7 септември 2013 година (лекция на Си 
Дзинпин в университет в Астана, Казахстан 
„пояс” – (“икономически пояс по пътя на 
коприната”); 

• на 3 октомври – реч в Парламента в 
Индонезия („път” – “път на коприната по 
море през XXI в.”).  



Оттогава Пекин инвестира милиарди в 
изграждането на мащабни инфраструктурни 
връзки  в  „пояса  и пътя” ,  както  и  в 
изграждането на пристанища по бреговете на 
Индийски океан от Бангладеш до Шри Ланка, 
както и в Африка (в Кения) и в Европа . 



По време на двудневния форум в Пекин (май 2017 
г.), Си Дзинпин обяви, че Китай е готов да инвестира 
124 милиарда долара в инфраструктурни проекти по 
няколкото направления на Пътя на коприната и още 
800 млрд. долара в икономиките на държавите, 
участващи в инициативата. Общо в проекта "Един 
пояс – един път" ще бъдат вложени около 1 трилион 
долара в 900 инвестиционни проекта в 60 държави 
(според Азиатската банка за инфраструктурни 
инвестиции на азиатския район през близкото 
десетилетие ще са необходими 8 трилиона долара). 



 
Китайският проект е финансово обезпечен:  

• учредяване на Фонд на „Копринения път” 
– 40 млрд. долара; 

• с ъ з д а д е  с е  А з и а т с к а т а  б а н к а  з а 
инфраструктурни инвестиции – над 50 
държави, сегашeн уставен капитал – около 
100 милиарда долара, половината китайски 
(започна работа на 29 юни 2015 г.). 



жп мрежа Китай-Европа 
 

 (преки товарни/пътнически влакове от Китай 
за Европа) 



• Китай-Испания  
 

    Стартира на 18 ноември 2014 г. с пускане в 
експлоатация на най-дългата жп линия в 
света Иу (пров. Джъдзян, Китай) – Мадрид 
(Испания).  



Иу – Мадрид (13 052 км.) 
18 ноември – 9 декември 2014 г. (21 дни, над десет дни по-кратко, 

отколкото по море). 82 товарни контейнера. 



 
Китай-Великобритания  

   вторият по дължина в света железопътен маршрут. 
 



• Иу-Лондон 
 

    12 000 км.; 
    20 дни; 
    Влакът, носещ името "Източен вятър" от    

Лондон-Иу (пров. Джъдзян); 
   10 –29 април 2017 г.; 
    през Франция, Белгия, Германия, Полша, 

Беларус, Русия и Казахстан; 
    Капацитет 88 транспортни контейнера 



• Китай – Унгария: 
     
    Чанша(пров. Хунан) –Будапеща  
    около 10 000 км. 
    12 дни, първият 27 май – 17 юни 2017 г. 
    От Чанша през Китай, Монголия, Русия, 

Украйна и Унгария 
Веднъж седмично; 





 
Целта на тази инициатива 

 Според Запада:  
Проектът има за цел да засили глобалните лидерски позиции 
на Китай.  
•някои западни политици гледат на инициативата като „опит 
да се разпространява китайското влияние по света”;  
•притеснения за прозрачността в процедурите;  
•притеснения по отношение на достъпа на чуждестранни 
компании (от ЕС) до конкурсите за обществени поръчки в 
Китай, европейски компании все още не са допускани 
свободно до китайски обществени поръчки, т.е. не могат да 
бъдат активни инвеститори; 



 
• някои западни политици гледат на инициативата 

като „опит да се разпространява китайското 
влияние по света”;  

• притеснения за прозрачността в процедурите;  
• притеснения по отношение на достъпа на 

чуждестранни компании (от ЕС) до конкурсите 
за обществени поръчки в Китай, европейски 
компании все още не са допускани свободно до 
китайски обществени поръчки, т.е. не могат да 
бъдат активни инвеститори; 



• притеснения и неяснота за разходите на страните, 
през които ще преминава, (ще трябва да вземат 
кредити за стотици милиони и дори милиарди 
долари). 

• п р и т е с н е н и я  о т н о с н о  с ъ з д а в а н е т о  н а 
възможности  за  местните  доставчици  на 
материали, работна ръка и финансиране; 

• настояване за гаранции, че търговията по "Един 
пояс, един път" ще е свободна, че ще бъдат 
спазвани международните стандарти за защита 
на околната среда и трудовите регулации при 
изграждането и експлоатацията му; 
 



 
• част от планираните трасета (пакистанското 

крайбрежие на Индийския океан) преминават 
през оспорвани територии (Кашмир)  

• някои  от  страните  проявяват  сдържаност 
(Австралия); други – дори бойкот (Индия)   



Според Китай: 

• да приобщи страните, през които преминава към общия 
пазар и да избегне фрагментирането на пазарите; 

• да направи евтин транспорта до и от тях, тъй като 
повечето нямат излаз на море;  

• “да освободи нови икономически сили за глобален 
растеж”; 

• да изгради “нови платформи” за глобално развитие; 
• да “ребалансира икономическата глобализация”, така 

че човечеството да направи крачка към „обща съдба"; 



• “да подобри координирането на политики и да 
отхвърли практиките една държава да печели за 
сметка на обедняването на съседите си”; 

• печелят всички; 
• отказ от протекционизъм. 
• да повиши жизнения стандарт и 

благосъстоянието на „човечеството” (с 
изграждането на инфраструктурни и търговски 
връзки между трите континента (Азия, Африка и 
Европа). 



Всичко това – на фона на действията на новата 
администрация в САЩ (освободи много ниши):  
 
•настоява да запази правото си на 
протекционистични мерки; 
•отмени участието в Тихоокеанското 
икономическо партньорство (TPP)； 
•започна ревизия на всички търговски 
споразумения; 
•излезе от Парижкото споразумение за климата 



Перспективи:  
• Инициативата „Един пояс, един път" не е само 

единен транспортен коридор за сухопътно и 
морско движение на китайските стоки, а е 
грандиозен, колосален геополитически проект, 
най-големият за ХХІ век, дългосрочен проект 
(за повече от половин век) – „проектът на 
столетието”.  

• Може да се разглежда като „нов двигател” на 
световния икономически растеж – предоставя 
нова платформа за световно икономическо 
сътрудничество, която ще допринесе за 
икономическата глобализация;  
 
 



• “Един пояс, един път” е съвсем млад проект, 
но има потенциала да надмине всички 
сценарии за световното развитие. Една от 
„горещите” международни теми (по цял 
свят и особено в Китай форуми).  
 



 
 

Къде е България?  



България  може  активно  да  участва  в 
инициатвата и да се възползва от огромните 
възможностите, както правят други страни 
(Черна гора – в момента се строи огромен 
инфраструктурен проект – магистрала, с 
десетина  моста  и  тунела ;  Словения  - 
п р и с т а н и щ е  в  К о п е р ;  С ъ р б и я  - 
високоскоростна жп линия между Белград и 
Будапеща; Турция, Гърция, Румъния, Унгария, 
Полша, Македония). 



• Договор между китайските железници и български 
фериботи за обслужване линията Поти-Бургас, част от 
Новия път на коприната. 

•  Меморандум за сътрудничество в областта на 
пристанищата и пристанищните индустриални паркове 
(5-тата среща на върха „16+1” в Рига (5 ноември)  

• Най-голямата китайска инвестиция до този момент – на 
тиендзинското предприятие „Нонкен" (един от най-
големите производители и износители на царевица, 
люцерна, на храни за животни (в най-големия 
индустриален парк в България – индустриална зона 
„Тракия"), 



Културен обмен:  

 
•  Шънджънската филхармония – концерт в 

Античния театър в Пловдив под мотото 
(„Най-старият град в Европа и най-младият 
град в Азия"); 

• Камерният оркестър на Забранения град – 
концерт в Пловдив; 



 
Туризъм 

 
*След обявяване на независимостта на централно-
азиатските републики и след  обявяване на 
инициативата от  китайското 
правителство  древният търговски и културен 
коридор се превръща в популярна туристическа 
дестинация и отново заема важно място като 
световен културен коридор; 
* Европа е любима дестинация за китайците (12,5 
милиона туристи от Китай през 2015 г.) – съчетание 
от богата история, културно наследство, кулинарни 
специалитети, природни красоти (в България – на 
достъпни цени).  
 

 



• Мега проекта „Св. София” (с. Мусачево 
край  Елин  Пелин) – модел за  голям 
търговско -развлекателен  комплекс , 
предназначен за туристи от цял свят. 
„Българският Лас Вегас” (“China Daily”) 
„Умният град на бъдещето”; „Европейски 
интелигентен град в столицата на България 
– София”.  





• Т У Р И З М ЪТ  –  К л ю ч о в и я т  с е к то р  з а 
опознаването на българските продукти 

• Развитието му отваря и други пазарни ниши. 
• П о  и н и ц и а т и в а  н а  Е в р о п е й с к а т а  

туристическа асоциация и на китайското 
правителството  2018 г.  е  обявена  за 
г о д и н а т а  н а  т у р и з м а  „ Е С - К Н Р” 
(интензивен туристически обмен, главно в 
посока от Китай към Европа). 



Съвети и препоръки:  
 1.Страницата на България, официалният   
портал (www.bulgariatravel.org) не се вижда в 
Китай (Google, YouTube няма достъп до тези 
платформи);  
2.Страните, които се занимават с китайски 
туристи (Шри Ланка, Германия), имат локални 
страници специално за Китай, където си имат 
собствени платформи и социални мрежи.  
 3.Няма превод на китайски език 
 
 



    4.Визите!!!  
    * Годишно България издава едва 3000 визи за 
китайски туристи. За сравнение в Чехия са до 400 000 
визи, във Финландия – над 250 000 визи. 
    * основният проблем е във възможностите, които 
предоставя визата. С българската китайците могат да 
отидат само в България, за Чехия важи за целия 
Европейски съюз. 
    * процедурата за издаване на българска виза  
 Сърбия – от януари 2017 г. отпаднаха визите за 
китайски туристи; Франция – до 24 часа; Италия – до 
48 часа, а в България – 14 дни; 
5.Липса на директна самолетна линия; 
6.Липса на гидове с китайски език; 
7.Липса на специализирани тур-оператори за работа с 
китайски туристи (спецификата на китайските туристи, 
техните изисквания; 
 



  
8.Корелация туризъм – бизнес. 
В село Мулдава е намерен проторитон, датиран 7000 г. 
пр. Хр. (в Пловдивския исторически музей). Може би тук 
е люлката на производството на вино в света. Ето как 
той може да се използва в подкрепа на износа на 
българско вино.  
9. Рекламата  
руснаците са от близо 350 години на китайския пазар, 
американците – от 200, англичаните – от 250. Ние – все 
още сме непознати.  
      (павилиони в Шанхай, Нинбо) 



Традиционен български продукт  
на китайския пазар 

• минерална вода с екстракт от роза Дамасцена (известна 
още от древността като мощен афродизиак, използвана от 
Клеопатра, която има и асептично действие, намалява 
стреса, в козметиката, за кулинарни цели (годишно в 
Китай се продават около десетина контейнера с розова 
вода) 

•  киселото мляко, закваската; 
•  виното (Катарджина Естейт и др. П. Стоянов)  
    Много е важно българските компании, насочили се към 

Китай, да произвеждат изцяло продукта си в България, да 
е внесен в Китай, т.е. да е правен в ЕС.  
 



 
Начините да те забележат 

китайците: 
 

 
• участие в международни изложения 
• доброто позициониране в интернет  

 
 



 
• Атракционният замък „Влюбен във вятъра“ край 

Равадиново спечели първо място и златен приз в 
категорията „Качество на туристическия продукт” 
на Световното туристическо изложение „ITB China” 
в Шанхай) и става Център за китайския туризъм 
на Балканите 





 
 

• През септември т.г. тук ще бъде открит офис (представителство) 
на китайския институт по туризъм /China Outbound Tourism 
Research Institute/ (представителства в Пекин и Хамбург):  

• директно ще насочва китайските туристи към европейския 
континент; 

• ще се предлага комбиниран туристически продукт (пълен пакет 
услуги) в страните от региона; 

• вече активно се рекламира в Китай (Синхуа – репортаж); 
• изработен е сайт на китайски език; 
• разработена специална програма за китайските туристи 

(аниматори и гидове с китайски език; китайска кухня, отстъпка 
при нощуване в съседните хотели; 

•  дестинацията влиза в програмите на китайските туроператори; 
•  анонса – на разположение на китайското правителство  



Профилът на китайския турист 



• 1.Любопитен, платежоспособен (казина, 
молове), традиционалист (китайските 
традиции); 
 

• 2.Самотен пътешественик – много рядко, 
почти невъзможно, за разлика от 
европееца. Групи (над 20 души)– роднини, 
приятели със сходни интереси, често цели 
големи фамилии, дори родове; 
 



• 3.Пътуват организирано – задължително 
чрез китайски туроператори; 
 

• 4.Отсядат в 4-5 звездни хотели (световни 
вериги); 
 

• 5.Много държат на сигурността (хотелът да 
е централно разположен, охрана, камери); 



• 6.Екскурзията да съвпада със световно 
събитие в посещаваната среда (спортни 
прояви – худ. гимнастика, баскетбол, 
вдигане  на  тежести  и  т.н . ;  бизнес 
изложения – на вино, етерични масла; 
филмови фестивали); 
 



• 7.НЕ се интересува от почивка, СПА-курорти, 
релакс сред природата, уединение, тихи и 
незастроени места, а от екскурзии (колкото 
повече види и се фотографира, толкова по-добре) 
– НЕ Варна, Бургас, Несебър, Банско и т.н., а 
Розовата долина, тракийските гробници, пътят на 
и м п е р а т о р и т е ,  м о щ т а  н а  ц а р с т в о т о ; 
задължително да са в много посещавани места, 
световни забележителности, колкото повече хора 
на снимката, толкова по-добре 



• 8.Храната – задължително пробва местните 
специалитети, но за да се нахрани, набляга на 
китайската кухня (стилът на хранене, споделянето 
на храната, приборите). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО топла и 
домашно приготвена храна (в момента), НЕ 
садвичи, снаксове и т.н. Напитки – топли (чай, 
бира, алкохол); 
 

• 9.В народопсихологията на китаеца е вкоренена 
корелацията 中国人- 外国人(китаец-чужденец) – 
гидове китайци, носители на езика и културата, 
през техния поглед.; доверяват се на „своя” – 
кои места да посетят, какво да купят и т.н. 



 
• 10.Масово купуват традиционни местни 

сувенири (казано ли им е, един купи ли) – 
магазинчета с български сувенири; 
 

• 11.Китайските туристи са много шумни 
(това е техният начин да се наслаждават, не 
им правете забележка, бързо се хранят); 
 

• 12.По лицето им не се изписва дали са 
доволни от пътешествието, услугите; 

 



• 13.Не чакат по опашки (в магазин, в храм, в 
тоалетна и т.н.); 
 

• 14.Времето – няма да се отрази зле (дъжд); 
 

• 15.Йерархията – шефът на първо място, 
особено внимание към възрастните; 



• 16.Впечатляват се от места, свързани с държавни 
ръководители (Тодор Живков, Г. Димитров - ги 
знае почти всеки китаец; Правец, избата на ......, 
виното на Петър Стоянов и т.н. ); 
 

• 17 .Туризмът  в  КНР  е  държавна  политика. 
Държавни/частни  туристически фирми. 2018 – се 
организират много групи и целенасочено се 
организират към ЦИЕ и Балканите. Пенсионери, 
корпоративни,  студенти;  ученици,  бизнес, 
академични, месно ниво (винаги туризъм) 



 
• 18.Конкретно в България се интересуват от 

ловен туризъм, зимен туризъм, културен 
туризъм 




	���От Пътя на коприната до “Един пояс, един път”  - исторически и геополитически измерения�
	Пътят на коприната �
	Името 
	 
	Територията на Хан
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Упадък на Пътя на коприната
	Династия ТАН 唐朝 (618 г. - 907 г.)
	Китай по времето на Тан
	столица Чанан – най-големият град в света по онова време
	столица Чанан – най-големият град в света по онова време
	В средата на 8 в. Пътят на коприната достига своя разцвет. 
	контакти с Индия и Близкия изток
	Slide Number 15
	Стенописи
	Златни и сребърни изделия
	Порцелан
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Пътят на коприната по море
	Джън Хъ  - мюсюлмански евнух;�(7 пъти пътешествия  1405-1433)
	Морски обмен
	морска търговия
	морска търговия
	изкуство
	Морският път на коприната
	Slide Number 28
	Разклонения – многобройни 
	Slide Number 30
	Градове по Пътя на коприната�Началната точка от времето на династия Хан: столицата Чанан (Сиан)�
	Slide Number 32
	Сиан
	Пещерен храм до Джанйе
	Slide Number 35
	Значението на Пътя на коприната за древния свят
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	„Един пояс – един път” – амбициозната инициатива на китайските власти, известна  като "Новият път на коприната".
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	�Китайският проект е финансово обезпечен: 
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Иу – Мадрид (13 052 км.)�18 ноември – 9 декември 2014 г. (21 дни, над десет дни по-кратко, отколкото по море). 82 товарни контейнера.
	�Китай-Великобритания �   вторият по дължина в света железопътен маршрут.�
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	�Целта на тази инициатива�
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Според Китай:
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Перспективи: 
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Културен обмен: 
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Съвети и препоръки: 
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Традиционен български продукт �на китайския пазар
	�Начините да те забележат китайците:�
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Профилът на китайския турист
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86

