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Abstract: There is one key positive moment in the history of Bulgarian-Chinese
relations and interactions – the official recognition by Bulgaria of the People’s
Republic of China proclaimed on October 1, 1949. The People's Republic of
Bulgaria, as was the official name of our country at the time, became the second country in the world after the USSR to grant this recognition. Such international support was important for the newly-proclaimed People's Republic of
China. The act of recognition itself was preceded by fateful events in the history
of both parties, which constitute the prerequisites for that act. For the Chinese
people, this was a national liberation, an anti-imperialist fight against Japanese
militarism, part of the international battle against the global fascist plague. The
establishment of diplomatic relations started the "golden period" in the friendly
relations and interactions between our two peoples.
Keywords: Official recognition by Bulgaria of the People's Republic of China;
Fateful events in the history, which formed the prerequisites for the act of recNako Stefanov – Professor at St. Kliment Ohridski University of Sofia, Doctor Habilis of Philosophical Sciences, Ph.D. in History, Research field: Economic and
Political History and Modern Economy and Politics of East, South and Southeast Asia
countries. Author of over 80 monographs, textbooks and books, including: "Innovation Development of East Asian Countries – Japan, the Republic of Korea and China",
S., East-West, 2011, "The State Structure and Political System of Japan" , S., Propeller,
2014, Nipponica – Short Encyclopedia, , S., Propeller,2015 and co-authored with E.
Kandilarov – Japan – Economy, Technology, Innovation and Management, S., EastWest, 2012, and co-authored with A. Koleva – "Socio-Economic Development of China – From Ancient Time till Today", S., East-West, 2015. Email: nako54@abv.bg
1

54

Нако Стефанов ◆ От историята на българо-китайските отношения

55

ognition; The national liberation, anti-imperialist struggle of Chinese people
against Japanese militarism

Въведение
В историята на българо-китайските взаимоотношения и взаимодействия има върхове и спадове, но несъмнено един ключов позитивен
момент е официалното признание от България на провъзгласената на
1 октомври 1949 г. от Мао Дзъдун Китайска народна република. Трябва особено да се отбележи, че Народна република България, както по
това време е официалното наименование на нашата страна, става втората държава в света след СССР, която осъществява това признание.
Такава международна подкрепа има важно значение за новопровъзгласената Китайска народна република в условията, когато измъкналите
се на остров Тайван сили на Гоминдан-а, продължават да претендират,
че представляват китайския народ и държавност под името Република
Китай. Целта на дадената разработка е преглед на процесите, довели до
създаването на Китайската народна република и нейното официално
признаване от България. Подобна тема е несъмнено актуална и важна,
тъй като текущото и бъдещото сътрудничество между нашите две
страни и народи изисква познаване на историческите стъпки, довели
до формирането на дружеските връзки между България и Китай.
Българската заинтересувана общественост се нуждае от това знание като
сериозно условие за взаиморазбирателство. Поставената цел се постига
чрез следните задачи, структурирани в основните раздели на работата, а
именно:
1. Формиране и развитие на комунистическото движение в Китай и
начало на Първата Гражданска война в страната;
2. Японската агресия срещу Китай – търсения и проблеми в създаването на единен фронт срещу агресора;
3. Втората Гражданска война, победата на Китайската комунистическа партия, провъзгласяването на КНР и ролята на международното признание за укрепване на външнополитическите позиции
на новосъздадената Китайска народна република.
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1. Формиране и развитие на комунистическото движение в
Китай и начало на Първата Гражданска война в страната
В края на XIX и началото на XX век Китай, под управлението
на манджурската династия Цин, изпада в тежка криза. Централното
правителство е безсилно пред силите на Запада, които стъпка след
стъпка превръщат „Поднебесната“ в полуколония, а също така и
пред провинциалните милитаристки групи, които само номинално се
подчиняват на официалните власти.
В тези условия се появяват личности и организации, които правят
опити да решат проблемите на страната чрез решителна смяна на политическата власт. Такъв е Сун Ятсен, който, докато е в изгнание, през
1894 г. създава „Китайското дружество за възраждане“. През 1919 г. на
негова основа възниква политическа организация, наречена „Китайски
Гоминдан“, т.е. Китайска национална партия.
В резултат на Синхайската революция през 1911-1912 г. династията Цин пада от власт и в Китай е обявена република. Известният
революционер Сун Ятсен става временен президент. Въпреки това,
тъй като силовите лостове на властта не са в негови ръце, той отстъпва
поста си на командващия имперската армия Юан Шикай. След смъртта
на последния през 1916 г. страната е разделена между няколко групи
милитаристи, някои от които са ориентирани към Япония.
Република Китай участва в Първата световна война на страната
на Антантата, като на Западния фронт са отправени десетки хиляди китайски кули, които именно изкопават окопите и траншеите, с които са
запомнени позиционните сражения на този гигантски военен сблъсък.
След завършването на войната Парижката мирна конференция в пълно
противоречие с очакванията и настроенията на китайския народ решава да предаде владенията на победената Германия в провинция Шандун,
Циндао на Япония, вместо да ги върне на Китай за участието във войната. Тази несправедливост разсейва масовите либерални и прозападни
тежнения сред китайската интелигенция. В Пекин, а после и в Шанхай започва „Движението 4 май“, възпротивило се на горната несправедливост.
То ускорява разпространението на нови политически теории, но най-вече на социализма и марксизма. Ли Даджао, който работи като професор
в Пекин, създава първите марксистки кръжоци. В същата 1919 г. негов
асистент става Мао Дзъдун.
През 1921 г. при съдействието на Коминтерна е създадена Китайската комунистическа партия („Джунго гунчандан“ или просто „Гунчандан“). Първи ръководители на ККП са Чен Дусю в периода 1921 – 1927 г.,
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и Ли Лисан, който е начело в периода от 1927 до 1930 г. Още през 1922 г.
ККП започва да си сътрудничи с Гоминдан-а. Междувременно през 1923 г.
Гоминдан-ът, начело с Сун Ятсен, получава подкрепа от СССР. Периодът
1922-1927 г. става известен като време на Единния фронт между двете
партии в антиимпериалистическата борба и тази срещу местните милитаристи.

(1) „Разбиването“ на Китай на различни части между отделните милитаристки
клики през 1925 г. (вж. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Warlords_1929.
PNG)

През 1925 г. Сун Ятсен умира и най-влиятелният човек в Гоминдана става контролиращият силовия блок Чан Кайши (Чан Кайшъ), известен
още като Дзян Дзиешъ. Той ефективно използва политическите начинания на своя предшественик. Благодарение на помощта на СССР и на съюза с левите сили до 1927 г. той установява контрол над цялата територия
на Китай. Но Чан Кайши е недоволен от политиката на ККП. Комунистите по места се опитват да осъществят едно изключително популярно
сред огромните селски маси мероприятие – аграрна реформа. Тя включва
конфискация на обработваемата земя на едрите земевладелци в полза на
селяните-арендатори.
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Противоречията между комунисти и десни националисти, групирани около Чан Кайши, водят до инцидент, известен като клането в Шанхай
през 1927 г. На 11 април с.г. Чан Кайши изпраща заповед до всички провинции да отстранят комунистите от властта, където те влизат в местните правителства, а на 12-ти април заповядва на гангстерите в Шанхай от
Зелената банда и други престъпни групировки да унищожат комунистическия актив на Шанхай. В града започват кланета, жертвите на които
стават около 5 хиляди души. Едновремено с това се извършват арести на
леви активисти в цялата страна. Комунистите в отговор се хващат за оръжието. КПК организира Работническо-селската Червена китайска армия.
Гражданската война започва. Тя се води с променлив успех. През 1931 г. в
южната част на Централен Китай под ръководството на ККП се създава
Китайската Съветска Република (Джунхуа Сувейай Гунхъгуо), която през
1937 г. е преобразувана в „Особен район“.
През 1934 г. силите на Гоминдан-а обграждат комунистическите
райони в Дзянси и започват да се подготвят за мащабна атака. През април
с.г. 11 дивизии атакуват централния съветски район от север. След ме-

(2) Карта на „Великия поход“ 1934-1936 г. (вж. https://ru.wikipedia.org/wiki)
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сец бойни действия те застрашават да превземат Жуйдзин – столицата на
Китайската съветска република. Затова се взема решение за мащабно изтегляне на комунистите от техните позиции в разпръснатите контролирани територии, обединяване на отделните комунистически групи и консолидирането им в „Особен район“ със столица в Янан. Основна сила е
8-ма армия. Тези действия стават легендарния „Велик поход“ (Чанджън)
– 1934-1936 г. на армията на китайски комунисти от Южен Китай през
недостъпните планински райони до област Янан в провинция Шанси.

2. Японската агресия срещу Китай – проблеми в
създаването на единен фронт срещу агресора
На 18 септември 1931 г. японски офицери от Квантунската армия
(„Канто:гун“) осъществяват провокация, т.нар. Мукденски инцидент.
Японската Квантунска армия нахлува от Ляодунския (Квантунския) полуостров, арендните права за който Императорска Япония получава на
основа на Портсмутския мирен договор от 1905 г., с който завършва Руско-японската война.
Под контрола на Квантунската армия в Североизточен Китай (Манджурия) се създава марионетъчната държава Манджоу-го (на кит.ез. «Даманджоу-диго“, т.е. „Великата манджурска империя“), начело с последния манджурски император Пу И. От 1931 г. между въоръжените сили
на Япония и Китай се водят локализирани сражения, т.нар. „инциденти“.
Такъв е кратката война „Инцидентът от 28 януари“ 1932 г., довел по искане на японците за демилитаризация на Шанхай.
Япония стартира политика, наречена „специализация“ на Северен
Китай, известна още като „Движение за автономия на Северен Китай“.
Тя засяга северните провинции Чахар, Суйюан, Хъбей, Шанси и Шандун.

(3) Карта на Манджоу-го
(4) Знаме на Манджоу-го
			

(5) Герб на Манджоу-го
(1932-1945 год.)
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Под натиска на Япония през 1935 г. Китай подписва японските условия
за „нормализация“ на Северен Китай, забраняващ ККП да провежда
дейности в Хъбей, с което се слага край на китайския контрол над Северен
Китай. Същото се повтаря в монголската провинция Чахар. До края на
1935 г. централното правителство на Китай фактически изоставя Северен
Китай. Съответно там са създадени подкрепяни от Япония власти –
„Мъндзян“ и „Антикомунистическото правителство на Източна Джи“.
Дори след японската инвазия Чан Кайши отказва да се обедини с
комунистите, за да защити националния суверенитет. За да го принудят
да се съгласи да се създаде единен фронт, определени генерали от Гоминдан-а тръгват на радикални действия. На 12 декември 1936 г. генералите Джан Сюелян и Ян Хучен арестуват главнокомандващия Чан Кайши
в района на град Сиан, т.нар. „Сиански инцидент“. Генералите искат от
него прекратяване на Гражданската война и присъединяване към Единния фронт с комунистите срещу японската агресия. Благодарение на посредничеството на Джоу Енлай в крайна сметка на 25 декември 1936 г. се
договаря създаването на Единен фронт. Но даже и след откритата война,
която Страната на изгряващото слънце започва срещу Китай, продължават сблъсъците между армията на националистите и комунистическите
отряди.
На 7 юли 1937 г. на моста Лугоу (моста на Марко Поло) има престрелка между японски и китайски войници, охраняващи моста. Инцидентът дава повод на Япония да атакува Република Китай, която в условията на не напълно затихнала Гражданска война е недостатъчно готова
за войната с японците, въпреки че разполага със значително по-голяма
жива сила.
Японското командване планира да покори цял Китай за три месеца.
Националната армия на Китай постоянно се оттегля, макар че понякога
китайците показват чудеса на издръжливост. В края на юли японската
имперска армия успява да окупира Пекин и Тяндзин. Ожесточени битки
се разгръщат през август 1937 г. за Шанхай. В тях участват 280 хиляди
японски войници, както и сили на военно-въздушните (ВВС) и военноморските сили (ВМС) на Япония. Китайският главнокомандващ Чан Кайши изпраща най-добрите си дивизии, обучени и въоръжени с германска
помощ, за да защитават града2. Защитата на Шанхай продължава три ме2

Следва да се има предвид, че преди подписването в Берлин на 25 ноември 1936 г.
на Антикоминтерновския пакт между Германия и Япония, между нацистка Германия и
Китай има ратифицирано споразумение за военно сътрудничество, в резултат на което
германски съветници помагат за бойната подготовка на Националната армия на Китай,
както и е закупено германско оръжие.
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сеца. Загубите на агресорите надхвърлят 40 хиляди войници и офицери.
През ноември 1937 г., обаче, китайските войски напускат Шанхай. През
декември с.г. е завзет Нанкин, служещ за столица на Република Китай,
при което по отношение на мирното население се осъществява геноцид,
известен като „Нанкинското клане“. Съответно Гоминдан-ът мести столицата в град Чунцин.

(6) Жертви на Нанкинското
клане

(7) Японски офицер отсича със
самурайски меч главата на китаец

Междувременно в тила на японците се разгръща упорита партизанска война, водена от ККП. Това принуждава японската имперска армия
да премине към „стратегическа отбрана“. До края на 1938 г. Япония използва над 70% от силите си при контра-партизански операции в Североизточен, Северен, Централен и Южен Китай.
Японското правителство се обръща с предложение за мир към Гоминдан-а при изгодни за японците условия. Това засилва вътрешните
противоречия сред китайските националисти и води до предателството на бившия вицепремиер Ван Дзинвей. В резултат през март 1940 г. с
помощта на Япония се сформира китайско марионетно правителство в
Нанкин. Целта на японците е да получат политическа и военна подкрепа
в борбата срещу централното правителство на Гоминдан-а и комунистическите отряди.
С идеята да постигнат „окончателно решение на „китайския инцидент“, както наричат японците мащабната война срещу Китай, те решават
да завладеят столицата Чунцин. Но първо трябва да вземат Чанша, стратегически център по пътя към Чунцин. Битката за Чанша през есента и
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(8) Карта на Гоминдановски Китай в периода 1937-45 г. и територията под контрол на
Япония в тъмни цветове

зимата на 1941 г., завършват с първата голяма победа на Китай. Японската армия претърпява тежко поражение. Страната на изгряващото слънце
не успява да постигне стратегическите си цели – разгрома на Китай. Въпреки загубите, както правителствената армия, така и силите на комунистите продължават съпротивата.
През 1943 г. Имперска Япония сменя своята тактика. Тя преминава
към използване на т.нар. „оризови настъпления“, т.е. локални настъпателни и наказателни операции, чиято цел е откъсване на парчета територия.
По този начин се съкращава пространството на контрол от страна, както
на правителствените войски, така и на комунистическата съпротива и се
намалява ресурсната база – жива сила, храна и други. Така например общата численст на населението в основни антияпонски опорни точки на
ККП в началото на 1943 г. намалява 2 пъти до 50 млн. човека по сравнение
със 100 млн. човека през 1940 г. Следващата 1944 г. се характеризира с рязко усилване на настъпателните действия на Имперска Япония. Атаките,
провеждани от японската армия, продължават през първата половина на
1945 г. Но разгромът на Хитлеристка Германия от Антифашистката коалиция дава възможност усилията на съюзниците да се съсредоточат върху Япония, което сменя качествено обстановката на Китайския фронт.
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В началото на 1945 г. в Япония се засилват настроенията да се сключи компромисен мир със съюзниците в Антифашистката коалиция, като
по този начин да се избегне безусловната капитулация. Като се възползват от поражението на войските на Чан Кайши през 1944 г. японците
предлагат сепаратен мир на Гоминдан-а. Чан Кайши издига свои условия:
1. Пълното изтегляне на японските войски; 2. Елиминиране на марионетния режим на Ван Дзинвей; 3. Пълно обезщетение за нанесените щети на
Китай във войната. В крайна сметка този опит за сепаратен мир завършва с провал.
Военна помощ се оказва както от САЩ и Великобритания, така и
от СССР. Тя се изразява в предоставяне на въоръжение, военни материали и такива с граждански цели, а също така в жива сила – най-вече пилоти на бойни смолети, военни съветници и други. В рамките на това
сътрудничество постепенно Чан Кайши се ориентира към САЩ, въпреки че Съветският съюз оказва подкрепа, както на Гоминдан-а, така и на
ККП. Следва да се отбележи, че и СССР, но и САЩ са заинтересовани и
осъществяват стъпки да примирят Гоминдан-а и ККП, но враждебността
в отношенията между двете основни сили на антияпонската борба в Китай остава перманентно явление. През юни-юли 1945 г., както японските

(9) Войски на Гоминдан-а водят сражение срещу силите под командването на ККП
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войски, така и тези на китайските националисти провеждат наказателни
операции срещу Особения район, намиращ се под командването на ККП.
Междувременно събитията вървят с все по-бърз ход. Решаващата
помощ на съюзниците от Антифашистката коалиция става нанасянето
на поражение на милитаристка Япония. На 10 август главнокомандващият силите на ККП Чжу Де заповядва настъпление срещу японците по
целия фронт. На 11 август подобна заповед издава Чан Кайши, в която
конкретно е предвидено 4-та и 8-ма армия, които са под командването на
ККП, да не участват.
На 10 август Японското правителство взема решение за безусловна капитулация. На 14 август 1945 г. с Указ на императора е обявена капитулацията на Имперска Япония. На 2 септември 1945 г. в Токийския
залив, на борда на американския линеен кораб „Мисури“, официално
е подписан актът за капитулация на Япония. На 9 септември 1945 г. Хъ
Инцин, представляващ правителството на Република Китай и Съюзното
командване в Югоизточна Азия, приема капитулацията на командващия
японските сили в Китай – генерал Окамура Ясуджи. С това се слага край
на Втората световна война в Азия.

(10) Японската делегация за подписването на капитулацията на Япония на борда на
американския линеен кораб „Мисури“ на 2 септември 1945 г.
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3. Втората Гражданска война, победата на Китайската
комунистическа партия, провъзгласяването на КНР и
ролята на международното признание за укрепване на
външнополитическите позиции на новосъздадената
Китайска народна република
След капитулацията на Япония, гоминдановското правителство с
помощта на САЩ, започва да прехвърля своите войнски части за заемане
на големите градове. В някои големи пристанища са въведени американски военно-морски сили.
В тези условия ККП, под ръководството на Мао Дзъдун, издига
предложение за създаване на демократично коалиционно правителство,
за което в периода 28 август – 10 октомври 1945 г. в Чунцин започват
преговори с Гоминдан-а. Взето е решение за свикване на Политическа
консултативна конференция (ПКК) с представители на Гоминдан-а,
ККП, други партии и обществени организации за решаване на въпроса
за следвоенното устройство на страната. На 13 октомври 1945 г. чанкайшисткото правителство започва настъпление срещу районите под контрол на ККП.
През 1945 г. Китай, като един от победителите във Втората световна
война, участва в създаването на Организацията на обединените нации,
при което за него е запазено място на постоянен представител в Съвета
за сигурност на ООН. Фактически Гоминдановското правителство и Република Китай влизат в ООН и Съвета за сигурност.
На 10 януари 1946 г. представители на Гоминдан-а и ККП подписват споразумение за прекратяване на военните действия. В същия ден в
Чунцин ПКК започва работа. На конференцията се взема решение за реорганизация на еднопартийното гоминдановско правителство в коалиционно правителство. Също така се обявява за свикване на Национално
събрание, за преразглеждане на конституцията и други.
Но през март 1946 г. пленум на ЦИК на Гоминдан-а заявява, че се
отказва от решенията на ПКК. През юли с.г. започва настъпление срещу
районите под контрол на ККП, което дава началото на Втората Гражданска война – 1946-1949 г.
Втората Гражданска война усилва неимоверно разрухата в страната.
Военните действия водят до загуба на човешки потенциал, унищожаване
на промишлена и транспортна инфраструктура. В застой и разпад изпада
и селското стопанство. В резултат на всичко това Китай влиза в гигантска
инфлационна спирала. Множество градове и села са опустошени. ККП
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(11) Разпределение на районите под контрол на Гоминдан-а и ККП през 1946 г.

в контролирани от комунистите райони започва да провежда поземлена реформа, което намира огромна подкрепа сред селяните. Това води
до приток на много мотивирани бойци в армията под командването на
ККП. Китайските комунисти си осигуряват победата поради това, че зад
тях застават огромните селски маси на аграрната страна, каквато е Китай
в онзи момент. Провъзгласената от ККП поземлена реформа, започната в районите под контрола на Комунистическата партия, означава експроприация на земите на едрите земевладелци и преразпределянето им в
полза на тези, които ги обработват. Несъмнено курсът на ККП, концентриран в лозунгите, издигнати от Мао Дзъдун „Селото обкръжава града“
и „Винтовката ражда власт“ е успешна стратегия, довела до победата на
китайските комунисти в Гражданската война с Гоминдан-а.
От 1947 г., използвайки трофейните японски танкове и оръжие,
получени от СССР след разгрома на японската Квантунска армия, привържениците на ККП преминават в настъпление. През 1948 г. Гоминданът претърпява няколко сериозни поражения, армията му започва да се
разпада. Като вижда липсата на единство на командването във войските,
Чан Кайши през 1949 г. призова губернаторите на отделните провинции
да вземат командването на местните армейски групи в свои ръце.
На 1 октомври 1949 г. в Пекин е обявена Китайската народна република. Останките от войските на Гоминдан-а, както и гоминдановското
правителство с помощта на американците са евакуирани на о. Тайван.
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(12) Мао Дзъдун обявява тържествено създаването на КНР

Необходимо е да се подчертае, че обстановката в страната е изключително тежка. Победата на ККП в гражданската война не означава край
на съпротивата на Гоминдан-а, както и на други контрареволюционни
сили. През 1950 г., например, само в една провинция – Гуанси, от ръцете
на контрареволюцията загиват 7 хиляди кадрови партийни работника,
както и много обикновени жители. На 10 октомври 1949 година ръководството взема решение за осъществяване на кампания за борба с вътрешната контрареволюция. Предприемат се репресивни мерки, които
по признание на самото ръководство след време, засягат и невинни хора.
Но окончателно надмощие ККП установява не само чрез действията на
вътрешните сили и армията, а преди всичко чрез провежданата социално-икономическа политика.
В този първоначален период в основата на насоките на политическото и социалноикономическото движение на нов Китай е положена
концепцията за „Нова демокрация“, чиято разработка е започната още
през 30-40-те години на ХХ век. В своята работа „Китайската революция
и Компартията на Китай”, партийният лидер Мао Дзъдун още през 1939 г.
формулира основните положения на тази платформа. В окончателен вид
концепцията е изложена през 1940 г. в статията „За Новата демокрация“ 3.
3

дун са:

Основни идейни източници на теорията на "Новата демокрация" на Мао Дзъ-
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Отправни точки при избора на нов път на развитие са два момента:
Идеята за величието на най-многочислената и притежаваща богата
древна история нация;
Признаването на изключителната изостаналост в икономическо,
политическо и културно отношение на Китай, явяващ се полуфеодална и
полуколониална страна.4
Не по-малко важно за новопровъзгласената Китайска народна република става международното признание и поддръжка. Като цяло външнополитическата обстановка се характеризира с това, че претърпелият
решително поражение вътре в страната Гоминдан се ползва с широката
международна подкрепа от САЩ и Запада като цяло, както и гравитиращите към същия този Запад страни.
Именно затова ключов момент в областта на външната политика
за КНР става международното признание на Нов Китай. Първата страна официално признала страната още на 2 октомври 1949 г. става СССР.
Същият този ден България получава предложение от страна на КНР за
установяване на дипломатически отношения. На свое заседание на 3 октомври 1949 г. Министерският съвет на НРБ взема решение за международно признание на Нов Китай, като по този начин България става втората страна взела такава съдбоносна за международното положение на
КНР позиция.
В специална телеграма към българското правителство Джоу Енлай
– външен министър и Председател на Държавния административен съвет на КНР, заявява, че „горещо приветства установяване на дипломати• "Трите народни принципа" на Сун Ятсен;
• Редица положения на марксистката теория;
• Определени разработки, осъществявани в рамките на Коминтерна.
Несъмнено върху формирането на тази концепция оказва влияние и практическият опит на китайската революция, както и проведения в Китайската комунистическа
партия в края на 20-те – началото на 30-те години на ХХ век дебат за модернизация на
страната.
4 Промишлеността на КНР през 1949 г. е едва 17% от БВП, докато в Русия, например, през 1913 г. промишлеността е 42% от БВП (вж. 国家经济建设和人民生活在中国,
北京, 1958, 页面 66 – Икономическото строителство и живота на народа в Китай, Пекин,
1958, стр. 66). Трябва да се каже, че даже по сравнение с 1937 г., когато в страната върви пълзяща японска агресия, ситуацията през 1949 г. в Китай е изключително влошена.
Така например, в сравнение с 1937 г., през 1949 г. производството на селското стопанство
пада с 20-25%, а промишленото производство се съкращава с 50-56%. При това при тежката промишленост спадът е 70%, а при леката промишленост е 30% (вж. Селищев А.С.,
Н.А. Селищев 2004: 137).
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чески отношения и обмена на посланици“ (вж. Държавен архив, опис 6,
а.е. 187).
На 4 октомври с признание на Нов Китай излизат Полша, Чехословакия, Унгария и Румъния. На 23 ноември такова обявяват ГДР и Албания. Югославия едва на 2 януари 1955 г. установява дипломатически отношения с КНР.
За да разбие международната изолация, налагана на КНР от САЩ и
другите западни страни още от самото възникване на Нов Китай, официален Пекин провежда политика на систематично разширяване на кръга от
държави, които се съгласяват да установят дипломатически отношения
с него и подкрепят идеята за членство на Китай в ООН. На 15 ноември
1949 г. китайският външен министър Джоу Енлай в апел до Общото събрание на ООН се опитва да оспори правото на старото правителство да
представлява китайския народ на международната арена.
В началото на 1950 г. СССР подготви проект на резолюция, който
ще замени представителите на Република Китай с делегацията на КНР,
но Съветът за сигурност отхвърля това предложение. В знак на протест
Съветският съюз дори отказва да участва в работата на Съвета за сигурност в продължение на няколко месеца. Американците се възползват от
отсъствието на съветски представител в Съвета за сигурност на ООН и
на 25 юни 1950 г. намират начин да оправдаят нашествието си в Корея,
придавайки му статут на миротворческа операция на ООН.
През есента на 1950 г., когато американската армия нанася тежко
поражение на войските на КНДР, Пекин е принуден да се намеси в ситуацията. Съвместните китайско-корейски сили отблъскват американците
назад и през 1951 г. е установена линия за съприкосновение приблизително на мястото на предвоенната граница.
Още преди избухването на войната в Корея 17 държави членки на
ООН вече са признали КНР и изразяват съгласие републиката да се присъедини към Организацията на обединените нации. Но влизането на Пекин във войната на Корейския полуостров е използвано от САЩ за агитация срещу комунистическия Китай. Въпросът за присъединяването на
Китай към ООН е блокиран. Но на международно равнище започва да се
обсъжда идеята за "свързване" на членството на КНР в Организацията на
обединените нации с мира на Корейския полуостров. Тази идея е особено
активно популяризирана от Индия. Но когато ситуацията там започва
да се движи към установяване на примирие, Вашингтон взема курс на
отхвърляне на тази идея.
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По време на Корейската война Съединените щати първоначално
се придържат към политика на ненамеса в китайско-тайванските отношения. Те държат своя флот край бреговете на Източна Азия, за да предотвратят физическа промяна в статуквото в полза на една от страните.
Обаче, едно от първите изявления на президента на САЩ Дуайт Айзенхауер, който идва на власт през 1953 г., е посветено на това, че е недопустимо да се отдава каквато и да е територия от така наречения „свободен
свят“ под контрола на комунистите. Още през март 1953 г. Съединените
щати дават да се разбере, че те вече няма да поддържат статуквото в Китай, както и няма да пречат на Гоминдан-а, ако се опита да атакува Китай. На 5 юни 1953 г., малко преди началото на официално прекратяване
на огъня в Корея, Сенатът на САЩ официално обявява, че Щатите не
ще позволят присъединяването на Китай към ООН. На 27 юли 1953 г. е
подписано примирието за прекратяване на огъня на Корейския полуостров. Но Вашингтон продължава да поддържа политиката на подкрепа на
Тайпе. През ноември Айзенхауер подписва решение на Съвета за национална сигурност на САЩ, според което „поддържането на сигурността на
Тайван“ е обявено за основен елемент от системата за отбрана на САЩ.
През декември 1954 г. САЩ и Тайван подписват Договор за взаимна сигурност.
По това време между Китай и Тайван избухва конфликт за контрола върху крайбрежните острови, окупирани от войските на Гоминдан-а.
Вашингтон обмисля перспективата да започне открита конфронтация с
Пекин. Въпреки това умерените политици във Вашингтон, както и влиянието на официалната позиция на Лондон, съдействат за мирно решение
на ситуацията. Трябва да се подчертае, че Великобритания през този период е настроена да се придържа към прагматична линия, тъй като Лондон смята, че със силите, контролиращи материков Китай, трябва да се
работи.
През 1955 г. в Женева започват преговори между САЩ и Китай на
ниво посланици. Но въпреки тези преговори Вашингтон остава непреклонен относно членството на Китай в ООН. Трябва да мине доста време
и едва на 26 октомври 1971 г. е приета Резолюция 2758 (XXVI) на Общото
събрание на ООН „Възстановяване на законните права на Китайската
народна република в ООН“. За членството на КНР в ООН гласуват 76
представители на организацията, включително България, СССР, Индия,
Великобритания, Франция и повечето европейски страни. Срещу членството са 35 държави, начело със САЩ.
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Вместо заключение
Прегледът на историческия процес на създаване на КНР, както и
събитията свързани с международното признание и подкрепа на новопровъзгласената република, дават ясна картина на сложната и вътрешнопротиворечива обстановка, в която се ражда Новият Китай. Фактът, че
втората страна в света, която официално признава Китайската народна
република е България, може да изглежда на пръв поглед една малка стъпка. Но тя никак не е маловажна на фона на взривоопасната ситуация в
края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ век, когато в рамките на
т.нар. „Студена война“ се разгаря горещият конфликт на Корейския полуостров.
Определено тази важна крачка, направена тогава от България в
условията на една нееднозначна глобална динамика, продължава и днес
да „грее“ и осветява с дружелюбна светлина взаимоотношенията и взаимодействията между България и Китайската народна република. Това е
значимо събитие, с което може да се гордее всеки българин, ратуващ за
приятелство и взаимоизгодно сътрудничество между нашата Родина и
Велик Китай.
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