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Милиони български граждани живеят зад граница, като по-голямата част от тях се насочват към Запада. Не са много тези от тях, избрали
Азия и страни като Китай и по-големите градове в тях. Настоящият труд е
фокусиран върху неспирно променящия се през последните десетилетия
Пекин, пречупен през призмата на българската общност в града, която,
трябва да отбележим, е значително по-малобройна в сравнение с български общности в други градове с мащабите нa Пекин. По данни, предоставени ми от консула на Република България в Пекин г-жа Даниела Николова, броят на българите в Пекин е около 100, като в това число влизат
и студенти. Периодът им на пребиваване в града е от 2 до над 30 години.
Интересни са разказите на тези българи, пристигнали в Пекин края
на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, тъй като до голяма
степен са били свидетели на развитието на града от тогава до днешни
дни. Техните истории са почти идентични – заминават за Пекин заедно с
родител, изпратен по работа, най-често от някое българско предприятие,
което вече не съществува, и животът им се стича така, че остават там
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Фиг. 1. Трафикът в Пекин в края на 80-те години и днес

и до днес. Причините са различни – родителите решават да останат за
по-дълъг период в страната от предвидения, а понякога се установяват и
трайно в Пекин, записват децата си в училища към различни посолства
и така започва техният път до днешни дни. Мнозина от тях продължават
образованието с в пекински университети, срещат бъдещите си съпруги
и съпрузи, намират си работа, сключват брак, раждат деца и създават семейства и като семейство остават да живеят и работят в Пекин.
Тогава, според техните разкази, Пекин е бил по-различен от днешния и за почти 30 години е станал неузнаваем. Като започнем от мащабите на града и стигнем до неговите жители – всичко е претърпяло изключителна промяна.
Може би сред най-забележимите промени е нарастването на населението на Пекин. Според статистически данни населението на Пекин в
началото на 80-те години на ХХ в. е около 9,2 милиона, а в началото на 90те нараства до 10,8 млн. След последното преброяване на населението от
2010 година населението на града е 19,6 милиона, в момента то е над 21,7
милиона, а през 2020 година, когато ще бъде следващото преброяване, се
очаква да надхвърли 23 милиона души.
С нарастването на населението, разбира се, нарастват и размерите на
града. В момента Пекин има 6 кръгови пътя, а седмият е почти завършен.
Според разказите на тези българи, в началните години, когато са пристигнали, градът е стигал до втори или трети кръг, а след него, по техни
думи, е имало полянки и селца. За сведение – 5-и кръг е с дължина 98 км, а
6-и – 220 км. По-големият град означава повече пътища и повече трафик.
Една от интервюираните българки разказва как в началото, когато пристигнала, по пътищата се движели основно автобуси и на 10-15 минути някоя държавна кола, защото тогава хората не са имали лични автомобили.
Днес е всеизвестен факт, че трафикът в града е сериозен проблем, пора-
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Фиг. 2. План на метрото в Пекин за 2020 г.

ди наличието на твърде много автомобили, макар и вече пътищата да са
много повече и с многобройни ленти. Инфраструктурата и транспортната
система на града претърпяват огромно развитие – само до 2007 година
пътищата на Пекин са над 20 хил. километра, а от тогава насам постепенно се увеличават, увеличава се и броят на метро линиите, които от две до
края на миналия век, днес вече са 16. За първи път метрото се разширява
значително по време на подготовката за Олимпийските игри през 2008 година, като хартиените билети са заменени от магнитни карти, с които автоматично се плаща при излизане от метро станцията. Метрото на Пекин
е постоянно разрастващ се проект, който в бъдеще вероятно ще надмине
гигантските метро системи на Лондон, Ню Йорк, Москва и Токио.
Постепенно се изменя и обликът на града – малките ниски къщички, които са били част от типичните квартали хутун (hutong), постепенно
отстъпват място на многоетажни блокове и високи небостъргачи, които
се извисяват високо над градските улици.
Друга българка разказва как навремето най-високата сграда била
така нареченият Friendship Store, който също така бил едно от специалните места, където чужденците имали право да пазаруват. Любопитен факт
е, че чужденците не са можели да използват китайските RMB (renminbi),
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Фиг. 3. Хоризонтът на Пекин през 80-те години и днес

а са използвали FEC (Foreign
Exchange Certificates), които
били приемани само на определени места като Friendship
Store (фиг. 4 и 5). Забележима
е и липсата на едно определено
съсловие, което само до преди
Фиг. 4. FEC и RMB
няколко години е можело да
бъде видяно навсякъде из града, а именно малките търговци с колички.
На всяка крачка по тротоарите се продавали печени сладки картофи, карамелизирани плодове на шиш, миризливо тофу, храна, дрехи, книги, цветя и всичко, за което може да се сети човек. От известно време съществува
политика на ограничение на тяхната дейност, но въпреки това от време на
време се появяват някои от тези търговци в късните часове на вечерта и
остават, докато не бъдат изгонени от охраната на съответното място.
На въпроса дали предпочитат днешен Пекин или Пекин от преди,
отговорите често са подобни. За тях старият Пекин се е изгубил в трансформацията си към глобален град, изгубил е духа и чара, които е притежавал, и е станал като всеки друг космополитен град в света. Това, разбира се, не означава, че сегашният Пекин не им харесва, напротив, макар
и старият дух на града да им липсва, те виждат много повече удобства
и възможности в днешни времена. Постепенно Пекин се е превърнал
в град, в който хора от цял свят съществуват заедно и споделят своята
уникална култура. В града вече могат да се намерят всякакви ресторанти,
които предлагат различни национални кухни, световноизвестни вериги
за бързо хранене, кафенета, магазини, модни марки. Разказват как преди
са носили дрехи от България, защото не е имало от къде да си купят в
Пекин. Тогава китайците се обличали основно в сиво, синьо и черно и
сякаш за да компенсират липсата на избор и цвят от преди, то днес по
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Фиг. 5. Friendship Store

улиците могат да се видят хора, облечени във всички възможни комбинации от цветове и марки дрехи, обувки и аксесоари.
Китай е отворил вратите си към света и Пекин е символът на развитието, което страната постига за почти 30 години. Развитие, което все
още не е спряло. Мнозина от българите говорят с удивление колко бързо
се случва всичко в Пекин, как за няколко години, а дори и за няколко месеца, определени места са напълно променени, събарят се стари сгради и
почти мигновено се издигат нови и модерни. Ще перифразирам един от
българите, който казва: „тук, живеем на хиперскорост“, скорост, с която
едни са свикнали, а други намират за леко изморителна.
Пекин има ролята на символ на напредъка и постепенното утвърждаване на Китай на глобалната сцена. Дом на множество интернационални и мултинационални компании, Пекин постепенно се развива като
глобален град с потенциал да конкурира градове като Ню Йорк, Лондон,
Париж и други. Днес Пекин е модерен и технологичен град. Градът, а и
Китай като цяло, има сериозен напредък и развитие в използването на
мобилни приложения. Изключително популярно е онлайн пазаруването
и пазаруването чрез мобилни приложения като Таобао(淘宝) и Дзиндун
(京东), където се продава всичко – от дрехи до хранителни продукти. А
може би това, което отличава Китай от останалия свят в това отношение, е Alipay1 и WeChat Pay2 и плащанията, които се извършват чрез тези
1 Alipay е трета страна платформа за онлайн и мобилно плащане, създадена от Али-

баба (Alibaba Group) в Ханджоу през 2004 година.
2 WeChat Pay е дигитален портфейл, инкорпориран в мобилното приложение WeChat,
който позволява мобилни плащания и изпращане на парични средства между контактите.

Теодора Йонкова ◆ Пекин през 21. век – постоянно променящият се град...

181

платформи. Чрез сканиране на QR код с тях се плаща почти навсякъде – в
магазини, супермаркети, ресторанти и др. и почти никой не носи пари в
брой в себе си.
Според повечето интервюирани българи, които са били достатъчно
дълго в Пекин, развитието, което се случва в града, е постоянен и непрекъснат процес, но се засилва от годините преди Олимпийските игри
през 2008 година, когато са построени множество пътища и започва контрол над трафика. Похарчени са над милиард долара за подобряване на
транспорта, разширяване на мрежата на метрото, построени са и са ремонтирани над 318 км от пътищата на града, построени са два нови околовръстни пътя, построен е нов терминал на пекинското международно
летище. Събарят се порутени сгради, а историческите забележителности
са реставрирани. Вложени са и над 3 млрд. долара във високи технологии.
В момента по подобен начин тече подготовката за Зимните олимпийски
игри, които ще се състоят в Пекин през 2022 година. Седмият околовръстен път се строи с цел улесняване на достъпа до местата, където ще се
проведат игрите.
Без съмнение, за близо 30 години след най-впечатляващата си трансформация, Пекин се е превърнал в глобален град и вече е сред най-важните и влиятелни градове в света. Той е политически и културен център
на Китай и неговият възход продължава и занапред. Градът се развива
все повече и има какво още да предложи на света.

Библиография
Интервюта с българи, които живеят в Пекин.

Електронни източници:
1. Wang Feng, Beijing as a Globally Fluent City
Онлайн източници:
1. Population of Beijing 2018 – В: Population of, 12.08.2017, <http://livepopulationof.com/population-of-beijing/>
2. Permanent Population (1978-2016) – В: Beijing Municipal Bureau of Statistics Survey Office of the national Bureau of Statistics in Beijing, 01.02.2018, <http://
www.bjstats.gov.cn/English/MR/Population/201802/t20180201_392013.html>
3. Beijing’s Metro, Beijing Subway Development – B: Railway Technology,
<https://www.railway-technology.com/projects/beijing_subway/ >
4. Sands, Lee M. The 2008 Olympics’ Impact on China – B: China Busines Review, 01.07.2008, <https://www.chinabusinessreview.com/the-2008-olympics-impacton-china/>
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Alipay
6. https://en.wikipedia.org/wiki/WeChat#WeChat_Pay_payment_services

