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Град Нанхай е административно 
подчинен на многомилионния град 
Фошан, един от големите градове на 
югоизточната китайска провинция 
Гуандун. Нанхай е разположен 
северозападно в делтата на река 
Джудзян (Перлова) в плътно съседство 
със столицата на провинцията, град 
Гуанджоу. Намира се недалеч от 
особените административни райони 
Хонконг и Макао. Град Нанхай заема 
важно по значимост място в 
новообразувания конгломерат 
Гуанджоу-Фошан (Гуанфо) и е един от 
районите с особено развито 
образование в цялата провинция 
Гуандун, поради което е наречен „един 
от четирите тигъра на Гуандун“. Град 
Нанхай има хилядолетна културна 
история и през 2012 година зае четвърто 
място сред стоте най-развити районни 
градове в цял Китай. 
Името на града Нанхай (на кантонски се 
произнася Намхой) означава Южно 
море, съкратеното му название е Хан 
(瀚). Площта на Нанхай е 1073,82 
квадратни километра, а населението му 
е 2,588,800 души. 

 

  	

Поглед към Нанхай от върха на планината Сицяо (снимка: П. Хинов)	



1.	История	на	Нанхай	

 
 

 

Префектура Нанхай, към която е принадлежал древният Гуанджоу (Панюй) 

 

 Префектура Нанхай е учредена от първия император на династия Цин 
(Цин Шихуан) в 214 г. пр. н. е. в област Панюй (днешен Гуанджоу). 

 В деветата година Кайхуан от династия Суй (589 г.) префектурата е 



закрита. В десетата година Кайхуан (590 г.) на територията на областта 
Панюй е учредена област Нанхай, под администрацията на Гуанджоу. Това 
е началото на историята на град Нанхай. По-късно, в първата година 
Жъншоу (601 г.), поради съвпадение на йероглифа „гуан“ с йероглиф в 
името на престолонаследника, град Гуанджоу е наречен Панджоу. В 
третата година Дайе (607 г.) Панджоу е закрит и на негово място 
повторно е учредена префектура Нанхай. 

 В четвъртата година Удъ (621 г.) на династия Тан Нанхай е разтурен и е 
отново учредена област Гуанджоу, на която е подчинен Нанхай. 

 В първата година Циенхън (917 г.) на династия Южна Хан (епоха на 
Петте династии) в Гуанджоу е създадена област Синуан, с което 
административно е закрит окръг Нанхай. 

 В четвъртата година Кайбао (971 г.) на династия Северна Сун е 
унищожена държавата на Южна Хан и окръг Синуан е разтурен, вместо 
него е създадена Южна област Гуанджоу; на следващата (972) година са 
закрити две от предишните области (Чанкан и Сиеннин), а други две 
(Йонфън и Чонхъ) са слети и утвърдени отново като Нанхай, подчинен 
административно на Гуанджоу. 

 В първата година Сянсин (1278 г.) на династия Южна Сун Гуанджоу е 
повишен в област с название Сянлун, към която преминава и окръжният 
град Нанхай. 

 В петнайсетата година Джиюен (1278 г.) династия Юан унищожава Джао 
и променя името на Сянлун в област Гуанджоу на провинция Гуандун, към 
която остава в административно подчинение и град Нанхай. 

 През династиите Мин и Цин град Нанхай продължава да е 
административно подчинен на Гуанджоу. 

 В първата година на републикански Китай (1912 г.) се променя 
административната система на империята и Нанхай се оказва в пряко 
подчинение на управата на провинция Гуандун.  

 В годините на Китайската народна република Нанхай е причислен към 
административно подчинените на провинция Гуандун окръзи. През март 
1956 г. е под ведомството на област Фошан. За кратко време, 1958-1959 гг. 
се връща към Гуанджоу, но след това се прикрепя трайно към 
административно подчинение на Фошан. След 1983 година се въвежда 
нова система на административно деление, според която Фошан става 
град с равнище на префектура, а окръг Нанхай остава в административно 
подчинение на Фошан. 

 



2.	Административно	деление	

 

Нанхай, „Езерото на хилядата фенера“ 

 
На 23 септември 1992 г. администрацията на народното правителство 

обявява, че град Нанхай се разделя на 3 главни квартала (за китайските мащаби 
това е конгломерат от порядъка на София) и 15 „градчета“, т.е. второстепенни 
квартали. Една година по-късно провинциалното правителство дава разрешение 
за учредяването на градчетата Дали, Йенбу и Хуанци като главни квартали с 
управления, представляващи централната управа на префектура Фошан. 
Решението се изпълнява едва в 1997 г., когато тези три района получават 
регионално управление. 

На 28 февруари 1994 г. правителството на провинцията одобрява 
превръщането на градчето Сицяо в туристически и курортен район „планина 
Сицяо“, при което градчето получава своя административна управа. През същата 
година Нанхай вече разполага с шест главни района, 11 градчета и една 
туристическа зона. 

През 1997 година град Нанхай разполага със следните седем главни района: 
Гуйчън, Пинджоу, Дали, Йенбу, Хуанци, Саншан, Шишан, и със следните 
дванайсет второстепенни квартала (градчета): Лишуй, Хъшун, Гуан’яо, Луоцун, 
Сяотан, Дандзао, Дзиудзян, Нанджуан, Шатоу, Дзинша, Сунган и Сиан, както и с 
туристическата курортна зона Сицяо. За тяхното, и на спадащите към тях по-
малки единици, управление в 1999 г. вече има 75 регионални комитета, 250 села 
(териториално-административна единица вътре в града-окръг Нанхай) и 1210 
подселски групи. 



През 2001 г. с одобрението на провинциалната власт главният район Саншан 
се слива с Пинджоу и така целият Нанхай остава с 6 главни района, 11 градчета и 1 
туристическа зона. 

През 2002 г. с одобрението на Държавния съвет на КНР от отделен град-
окръг се превръща в зона на префектурния град Фошан, а градчето Нанджуан се 
присъединява към района Чанчън на Фошан. В края на същата година Сицяо 
придобива статут на джън — градче в административната управа на Фошан. По 
такъв начин целият Нанхай разполага вече с 6 главни района, 12 градчета, 74 
регионални комитета, 242 села и 1950 подселски групи. 

През 2005 година огромното количество главни и прилежащи към тях 
градчета са урегулирани до два главни района и шест второстепенни (градчета) — 
Гуйчън и Пинджоу се сливат в една администрация, наречена Гуйчън; Луоцун е 
превърнат в главен административен район, а Дали, Йенбу и Хуанци са събрани в 
град Дали; Лишуй и Хъшун са съединени в градчето Лишуй, районът Шишан, 
заедно с градчетата Гуан’яо, Сяотан и Сунган се сливат в градчето Шишан; 
градчетата Дандзао и Дзинша се сливат в Дандзао; градчетата Дзиудзян и Шатоу 
се сливат в градчето Дзиудзян, а Сицяо и Сиан се сливат в Сицяо. 

През март 2013 година западната част на Дали и целия район Луоцун се 
присъединяват към градчето Шишан и по този начин се оформя сегашната 
административна структура на Нанхай — шест градчета и един район (6+1). 

 

3.	Природна	среда	

	
	

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 



Район Нанхай се намира в централната част на провинция Гуандун, на място 
със северна географска ширина 22°48′03″～23°19′00″ и източна дължина 
112°49′55″～113°15′47″. На изток граничи с два от районите на Гуанджоу — 
Фанцун и Панюй, на юг със следните райони на град Фошан: Шундъ, Хъшан и 
Синхуей, на запад — с районите Саншуй и Гаомин, а на север се простира до 
районите Хуаду, Саншуй. Нанхай обкръжава централния район на Фошан — 
Чанчън. Най-голямото разстояние по линия север-юг на град Нанхай е 56,85 км, а 
по линия изток-запад е 41,85 км. Общата площ на Нанхай е 1150,51 кв. км. 

 
КЛИМАТ 

 

 

Нанхай през зимата (февруари 2013 г. в Сицяо, снимка: П. Хинов) 

Основните климатични особености на Нанхай са следните: редовни сезонни 
мусони, преобладава топлият и горещ субтропичен климат с изобилни валежи, 
съвпадат дъждовният сезон и горещините, сухият и влажният периоди са ясно 
разграничени, слънчевите дни са малко, лятото е дълго, зимата е кратка, пролетта е 
облачна и безслънчева. 
 

1. ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ, ДЪЛГО ЛЯТО, КЪСА ЗИМА 
 
В продължение на няколко години средната годишна температура на Нанхай 

е 22,4 ℃, а кумулативната температура над нулата през цялата година е средно 
8067 ℃., с годишна промяна между 7700℃～8500℃. Минималните януарски 
температури не са ниски, средната стойност е 14,0 ℃. Лятото е продължително, 
зимата кратковременна. Според петодневната температурна статистика 
(измервания на всеки 5 дни), лятото в Нанхай започва на 16 април, продължава до 



25 октомври и трае шест месеца, а средната му продължителност (измерена за 
много години) е 193 дни. Най-дългото „лято“ е имала 1998 година, то е започнало 
на 26 март и е продължило до 20 ноември, траейки 240 дни — това е най-
продължителното лято в над 40-годишната статистика. Зимата в Нанхай 
продължава средно само 10,3 дни, обикновено между 21-30 януари, а когато 
количеството зимни дни за една година се доближи до 2% от годината, тя се счита 
за „беззимна“. 
 

2. ИЗОБИЛНИ ВАЛЕЖИ, СЪВПАДЕНИЕ НА ГОРЕЩ И ДЪЖДОВЕН СЕЗОН, ЯСНО 

ОЧЕРТАНИ СУХ И ВЛАЖЕН СЕЗОНИ 
 
Климатът на Нанхай изпитва огромното влияние на сезонните ветрове, 

поради което валежите тук са изобилни, въпреки това сезоните се отличават ясно. 
През зимата, под влиянието на зимните мусони от континента дъждовете 
намаляват, а въздухът е по-сух. През годините, когато летните мусони са по-слаби, 
есента и зимата са сушави. Най-големи са дъждовете през периода от април до 
септември, поради което той е наречен „сезон на пълноводието“. Средното 
дъждовно количество през сезона на пълноводието е 1305,9 мм/кв.м., което 
съставлява 79% от всички годишни валежи. 

Периодът от октомври до март се счита за „сух сезон“ в Нанхай, средното 
количество валеж е 335 мм/кв.м., което представлява 21% от годишния валеж. 
Макар март да е облачен месец, количеството валежи през него не е голямо, 
средната му стойност е 83,5 мм/кв.м., което е само 5% от годишния валеж. 
 
3. СЛЪНЧЕВОТО ВРЕМЕ Е МАЛКО, ПРОЛЕТТА Е ОБЛАЧНА И С МАЛКО СЛЪНЦЕ 

 
Град Нанхай се намира в ниските географски ширини на южен Китай и макар 

да е изложен на изобилно слънчево греене, през годината преобладават 
облачността и мрачното време, а слънчевата светлина като цяло е недостатъчна, 
особено през пролетта преобладава постоянна ниска облачност и фин, 
мъглообразен дъжд. 

Средното времетраене на слънчевото греене в Нанхай се изчислява на 1666,4 
часа в годината, като най-ниската измерена стойност на слънцегреене е от 1997 г. 
— 1170,9 часа. 

Годишната процентна стойност на слънцегреенето (съотношението между 
реално и вероятно слънцегреене в часове) е ниска, за Нанхай тя е 40%, което 
означава, че 60% от годината времето е облачно, дъждовно или дъждовно-мъгливо 
и слънцето не се показва. Тази климатична особеност е най-ясно откроена през 
пролетта, когато слънчевите дни са 19–24%. Най-нисък годишен процент на 
слънцегреене е измерен през март 1978 г. — само 2%, а през март 1992 г. 
слънчевото време е било 3%. 
  	



4.	Природни	ресурси	
 

ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА НАНХАЙ 

 
 

Град Нанхай е разположен в субтропичната зона на южен Китай, годишните 
валежи са много, средното им количество, измерено между 1979-2002 г. е 1650 
мм/кв.м. През града текат сравнително пълноводните северозападни реки, 
водните ресурси на Нанхай са богати и, общо взето, в зоната няма недостиг на вода. 
Водното богатство на Нанхай се отличава с това, че разпределението между 
валежите и оттока е неравномерно. Същото се отнася и до разпределението на 
валежите през годината — дъждовният сезон продължава от април до септември и 
в този период са концентрирани 80%  от годишните валежи, а оттокът се 
осъществява главно под формата на потоп, голяма част от който се влива в реките 
и се превръща в неизползваем воден ресурс. При ураган и порой, приливните 
вълни отвън могат да предизвикат вътрешни наводнения. По време на сухия сезон, 
поради намаляване на водното количество и невъзможност да бъдат 
удовлетворени нуждите на земеделието чрез естествено напояване, се появява 
бедствия като пролетна засуха, летни наводнения и есенна засуха. На второ място 
стои въпросът със замърсяването на водните ресурси, което е сравнително 
сериозно. Промените във водните наличности се колебаят в зависимост от сухия 
и влажния сезони. Тъй като промишлените и битовите отпадъчни води в по-
голямата си част се вливат директно в реките, без да бъдат обработени, 
състоянието на замърсените водни ресурси се влошава с всеки изминат ден. 

Валежите са основният източник на отточни води по земната повърхност и 
макар на територията на Нанхай да падат изобилни дъждове, изпаренията са също 
с високи стойности: през периода 1979–2002 г. средната им стойност е 1516,6 
мм/кв.м., като най-високата стойност е била 1780 мм, а най-ниската 1300 мм. — с 
това между количеството валежи и изпарения се поддържа относително 



равновесие. Най-висока средна стойност на годишния отток е 800 мм/кв.м. 
Промяната на оттока в течение на години е голяма, 79,3% са съсредоточени в 
дъждовния сезон. В пълноводни години (P=10%) оттокът е 1142 мм/кв.м., а 
количеството му е 1 милиард и 316 милиона кубически метра. В сушави години 
(P=90%) оттокът е 496 мм/кв.м., а количеството вода е 572 милиона кубически 
метра — разликата му между дъждовна и сушава година е от порядъка на 2,3 пъти. 
Средното количество на речния воден отток на цялата територия на Нанхай 
измерено за повече години е 922 милиона кубически метра. Общият среден отток 
на реките в Нанхай за година, изчислен въз основа на многогодишни измервания, 
е 211,822,000,000 кубически метра. 

Поради изобилието от валежи речната мрежа е гъста, залежите от 
подпочвени води са огромни и количеството плитки подпочвени водни ресурси е 
около 2,9 милиарда кубически метра. 

 

ЗЕМНИТЕ РЕСУРСИ НА НАНХАЙ 
 

През 2002 г. е извършена актуализация на картата за използване на земята на 
Нанхай, както и обновление на база-данните от проучванията. Общата площ на 
земята в Нанхай е 114,949.86 хектара. Целият град разполага с 3 първоразрядни,  
14 второразрядни и 33 треторазрядни земи. 

 
Минерални ресурси 

 
Минералните ресурси на територията на Нанхай не са много, няма почти 

никакви метални залежи, съществуват главно неметални руди. 
 

Въглища и други минерални горива 

 
Въглища се намират главно в Гуаняо, Лишуй, в Дънган и Гантоу, в Хъшун и 

Сунган, сред тях преобладават антрацитите. Освен тях в района на Матоулин са 
открити петролни залежи, в Йенбу – тънкослойни залежи от шистови скали, в 
Сядзяо има плитки залежи на природен газ. Никой от тези ресурси обаче няма 
достатъчно висока търговска стойност. 

 
Бентонит 

 
Находки има в районите Хуантун (Гуаняо) и Муюен, Байникън (Шишан), 

възникнал вследствие изветряне на вулканични седименти. Бентонитът е минерал, 
образуван от монтморилонитна глинена скала, който се използва широко: за 
архитектурни покрития, за дълбоки сладководни сондажи, за сикативи, тоалетни 
сапуни, за фураж и хранителни добавки. Посочените тук находки спадат към 
средните и големи депозити и са годни за открит добив. 

 



Каолин 

 
Среща се в Байникън и Хуангуокън (Шишан). Минералът е получен при 

изветряне на фелдшпатов пясъчник, находището спада към малките депозити, 
съставът му е чист, още преди 200 години местното население го е използвало за 
производство на керамика и икономическата стойност на залежите е несъмнена. 
 

Съставен пясъчник 

 
Разпространен е в Уънтоулин и Сянган (Шундъ), и в Пиндиган и Лунтоуган 

(Йенбу). Основната му съставка е кварцът, може да се използва като съставка за 
цимент. Залежът е със среден размер, в момента се разработва и притежава 
определена икономическа стойност.  
 

Гипс 

 
Среща се в Йенбу, Сунган и Гуйчън, средната дебелина на пласта е от 0,5 до 

3,2 метра, като най-голяма дебелина може да достигне 15 метра, дълбочината на 
залежа е 60–160 метра, находището има голямо легло. Използва се основно за 
производство на анхидрит (безводен гипс), разпространен е широко и притежава 
високо качество, употребата му е широка и икономическата му стойност е 
сравнително висока. 
 

Торф 

 
Среща се в Далануо (Гуаняо), в Уанцинян (Хъшун), Луоцун и Гуйчън. Слоят 

е с различна дебелина, широко разстелен, залежът спада към големите по размер, 
качеството е високо, намира се близко до земната повърхност, може да се добива 
открито. Торфът е комплексно съединение на органични вещества и минерали, 
спада към новите минерални ресурси и има широка употреба и притежава ценност 
като суровина за бъдещо развитие. 
 

Барит 

 
Среща се само във Фънминсаншан, с високо качество, лесен за добив, 

депозитът е със среден размер, притежава несъмнена икономическа стойност и 
перспектива за развитие. 
 

Строителен камък 

 
Среща се основно в планината Сицяо и Шилин в Сяотан, спада към типа на 

вулканичните камъни, с твърда текстура, находището не е голямо, в огромната си 
част вече е оползотворено, на места е забранено за разработка, с цел запазване на 
естествения ландшафт. 	



5.	Население	

 

Жилищен комплекс в Хуанци, Нанхай (снимка: П. Хинов) 

 
След 1979 г., вследствие на икономическото и обществено развитие, 

жизненият стандарт на населението на град Нанхай непрекъснато се повишава, а 
смъртността на населението никога не превишава 5‰. Прирастът на населението 
преминава няколко пъти през върхови стойности. През 1979 г. собственото 
население на Нанхай наброява 793 824 души, 804 367 души през 1980 г., 915 204 
души през 1989 г. Нетното увеличение от 1980 г. до 1989 г. е над 110 837 души, при 
средно годишно увеличение от 16900 души. Населението на Нанхай е 933 278 
души през 1990 г., 1 085 268 души през 1999 г., със среден годишен ръст 16 900 за 
периода 1990-1999. През 2002 г. в града живеят 1 112 528 души, с 318 704 души 
повече от 1979 г., средният годишен прираст е 13900 души. 

Според третото, четвъртото и петото преброяване на цялото китайско 
население, общият брой на домакинствата и на гражданите на Нанхай са следните: 
за 1982 г. — 213841 домакинства, 820157 души; за 1990 г. — 241379 домакинства, 
1024294 души; за 2000 г. — 604340 домакинства, 2133741 души. 
 



6.	Транспорт	

 
 
 

През 70-те години на 20 век пътищата в Нанхай (включително държавни и 
провинциални) имат обща дължина 525,8 км., от тях местните пътища са с обща 
дължина 361,4 км., а гъстотата на пътната мрежа е 45,7 км./100 кв.км. През 2002 г. 
Нанхай вече има пътища с обща дължина 1938,7 км., сред тях класифицирани 
шосета и магистрали — 1854 км., а средната гъстота на пътната мрежа е 168,58 
км./100 кв.км. 

От началото на 80-те години на 20 век в Нанхай започва широкомащабно 
пътно строителство, строят се магистрали, разширяват се и поправят предишните 
държавни, провинциални и местни пътища.  

7.	Икономика 

 
 
 

През 1979 г., 30 години след основаване на народната република, град Нанхай 
вече е придобил определени мащаби в икономическото си развитие, заема челно 
място в селскостопанското производство в цялата страна, притежава 326 
предприятия със самостоятелно счетоводство и множество предприятия на 



народни производствени бригади. Общият БВП на промишлеността и селското 
стопанство на Нанхай достига 1,430 милиарда юана (в съпоставими за 1990 г. 
цени), в които промишленото производство държи 760 милиона юана. 

Промяната започва от селата, в годините около 1980-та, в селата на Нанхай 
постепенно се появява системата на трудовата отговорност, с насърчението и 
подкрепата на градския комитет и правителство в крайна сметка се завършва 
прехода към „система на договорените задължения с прикрепване на 
производствени задачи към всяко домакинство“, чрез което се прави първият 
икономически пробив. Оттук започват редица реформи, които в огромна степен 
ускоряват развитието на селското стопанство в района. Стремейки се да извлекат 
най-доброто от обстоятелствата, управляващите Нанхай предлагат следната 
политика за икономическо развитие: едно тяло (хранително-вкусова 
промишленост) с две криле (основна и допълнителна промишленост + 
многоотраслово стопанство). 

През осемдесетте години на 20 век е развит и друг икономически модел: 
трите вида производство се развиват едновременно на шест равнища — окръг, 
район, община, производствена бригада, икономически комплекс или стопанско 
обединение, еднолично стопанство), чрез което се мобилизира на всички нива 
производственият подем и частната инициатива на всички социални слоеве. В 
1980 г. БВП на селското стопанство и промишлеността на Нанхай е 1,711 
милиарда юана, а през 1990 г. цифрата нараства до 8,719 милиарда юана, което 
представлява увеличение от 4,1 пъти, при което промишленото производство 
нараства с 6,79 пъти. 

Град Нанхай е наречен „един от четирите тигъра“ на икономическото 
развитие в делтата на река Джудзян, той заема четвърто място в издадената от 
Националното бюро по статистика през 1992 г. „Стоте цялостно най-развити 
селскостопански района в Китай“. Въпреки бързия си икономически растеж обаче, 
в Нанхай се проявяват и някои местни недостатъци: „системата на договорените 
задължения с прикрепване на производствени задачи към всяко домакинство“, 
която разпределя земите към отделни домакинства, поставя препятствия за 
окрупняването, комерсиализацията и модернизацията на селскостопанското 
производство. Промишлените предприятия са с малки размери, с некачествено 
оборудване, нивото на технология е ниско, частните марки са в недостиг, 
добавената стойност на продуктите е ниска, „небето е пълно със звезди, но луна не 
се вижда по него“, липсва опората на голям град, третичният сектор на 
икономиката (т.е. сферата на услугите) е слабо развит. По-нататъшното 
икономическо развитие на Нанхай се нуждае от по-мощен двигател. 

На 23 септември 1992 г. Нанхай се превръща от окръг в областен град, а 
урбанизацията става основен лайтмотив в развитието на града. В средата на 90-те 
град Нанхай започва цялостно настъпателно развитие на „петте насоки на 
създаване“ (а. създаване на цивилизован град; б. създаване на туристически град 
на национално равнище; в. създаване на чист град на национално равнище; г. 
създаване на образцов екологичен град на национално равнище; д. създаване на 



информационно-развит град на национално равнище). Проектът „Пет насоки на 
създаване“ не само повишава качеството на урбанизацията на Нанхай, заедно с 
изграждането на неговите инфраструктура, обществените сгради и комуналните 
услуги, което става движеща сила за икономическото развитие на град Нанхай. 

Утвърден от централния офис на държавния съвет през 1987 г. като пилотен 
район за селскостопанската реформа, след повишаването в град център на 
префектура, Нанхай въвежда цялостна кооперативно-акционерна система на 
земевладение, която е подложена на непрекъснати подобрения. Акционерното 
земеделско стопанство ускорява развитието на селскостопанската икономика и 
подпомага бързата модернизация на традиционното земеделие в Нанхай, както и 
реформирането на „три пъти високото“* селско стопанство (* висока 
производителност на труда, висока стокова стойност, висока икономическа 
ефективност) и крайградското земеделие, но също и ускорява процеса на 
интеграция на градските и селските райони. 

До 2002 г. икономическото развитие на Нанхай като град-префектура 
протича под знака на усилената модернизация и подпомагане растежа и качеството 
на предприятията, развитието на защитата на интелектуалната собственост, на 
иновациите в областта на индустрията и технологиите и утвърждаването на нови 
търговски марки. В 2002 г. на територията на Нанхай вече има над 100 
предприятия с БВП над сто милиона юана, а също и клони на нови индустриални 
предприятия от цялата страна. В същата година там съществуват 28 прочути 
търговски марки от провинция Гуандун и 17 освободени от държавна проверка 
продукти. Едновременно с развитието на местната икономика,  в Нанхай активно 
се въвеждат и чуждестранни инвестиции. В същата година в града вече има 1534 
предприятия изградени с „трите вида инвестиции“ (емигрантска, чуждестранна, 
китайско-чуждестранна) при действително участие на чужди инвестиции от $ 2.37 
милиарда. 

Управата на новия град Нанхай създаде широка платформа за развитието на 
тези предприятия, тяхното развитие и укрепване бе подпомогнато и от 
информационните, финансови, логистични, търговски, туристически и други 
услуги, както и недвижими имоти. След 90-те години на 20 век, в Нанхай се 
прокарва модернизация чрез разширено използване на информационните 
технологии. 

През 24-те години на отворена политика и реформа в развитието на Нанхай 
е настъпила огромна промяна. В 2002 г. БВП на града е 43,978 милиарда юана (по 
тогавашния курс), от които от промишленост и селско стопанство са реализирани 
97,695 милиарда юана (по съпоставим за 1990 курс), по държавни постъпления 
2,754 милиарда юана, средният годишен доход на служителите и работниците е 
14295 юана, а на селяните 7503 юана. 



8.	Образование 

 

Ученическа вечеринка с родители и преподаватели — средно училище Шимън (снимка П. Хинов) 

 

Предучилищно образование 

 
През 1979 г. излизат „Основни насоки за работата в детските ясли и градини 

в цялата страна“, в които се признава високото значение на ранното развиване на 
таланта и умствените сили при възпитателната работа с деца. През 1980 г., във 
връзка с огромното намаляване броя на детските градини при производствените 
бригади, явило се вследствие осъществяването на „системата на договорените 
задължения с прикрепване на производствени задачи към всяко домакинство“ в 
областта на земеделието, в някои начални училища се откриват предучилищни 
класове. Децата от цялата градска област, които влизат в градини или класове, за 
тази година наброяват 12284, сред които 3113 са ученици в „нулата“. 
Посещаемостта на детска градина или „нула“ тогава е 23.6%. През 1983 г., 
следвайки опита на Пинджоу, по селата се появяват разнообразни форми на 
предучилищно възпитание, организирани от селските околии, селата, колективите 
и частни лица. Същата година се създават 27 нови, сравнително 
усъвършенствувани детски градини с отлична среда и на трите равнища (град 
Нанхай, околии и села) с обща площ 7463 кв. м. През 1986 г. в целия регион има 
вече 224 детски градини и нулеви класове с 26220 деца (14571 от които са в 
предучилищните класове) — посещаемостта се е покачила на 48,6%. 

През 1987 г., по идея на бюрото на образованието на провинция Гуандун се 
създават образцови детски заведения, преобразува се оформлението на детските 
градини, квалифицират се преподаватели за всички центрове на градчета в Нанхай, 
създават се постройки за детските градини, подобряват се условията на 



обучението в тях, създават се научна система за управлението им. През 1989 г. се 
прокарва „Становище за развитие на детското образование в нашия район“, чрез 
което се прави нова стъпка в повишаване равнището на управлението на детското 
образование и качеството на детските преподаватели. В 1996 г. в Нанхай вече има 
320 детски градини, а децата в градините са 56029 (от които 18147 посещават 
предучилищни класове), посещаемостта на детските градини и „нулата“ е 89,5%; 
училищата, които са учредили предучилищни класове са 214 и представляват 75% 
от всички начални училища в Нанхай. 

През 2002 г. в град Нанхай вече има 348 детски градини и 98 детски ясли. 
Сред тях държавни са 216 или 48%, а частни са 230, тоест 52%.  

Начално образование 
През 1979 г. в град Нанхай има 270 начални училища, 2614 ученически класа, 

106930 ученика, 4357 души обучаващ и административен персонал. Децата на 
училищна възраст са 85118, училищната посещаемост е 97,9%. Допълнително, 
начални училища, към които са учредени прогимназиални класове (7-9 клас), са 
237 с 636 класа и 22852 прогимназисти. 

През 1980 г. Начално училище на Шилин, Трето начално на Йенбу и Второ 
начално на Пинджоу са обявени за ключови в града, сред тях Начално училище на 
Шилин през 1978 г. е определено за ключово начално училище на цялата 
провинция Гуандун. През същата година са възстановени 13 начални училища в 
общински центрове. 

През октомври 1982 г. след проверка и одобрение от страна на бюрото по 
образование на местно и провинциално ниво, в Нанхай се въвежда повсеместно 
начално образование. В целия град началните ученици са 109387 на брой, а 
посещаемостта за децата на училищна възраст е 98.9%. 

През септември 1986 г. с изключение на три одобрени училища, от системата 
на началните училища се премахват прогимназиалните класове (7-9).  

През ноември 1989 г. общинският отдел по образованието издава „Известие 
относно училищата, получили четирите стандарта за учебна дейност чрез 
поетапна проверка и одобрение“; до юни 1994 г. след пет етапа на проверка са 
одобрени 128 начални училища, съответствуващи на „четирите стандарта“ и 
заемащи 44,6% от общия брой на началните училища в Нанхай (287). 

През 1993 г. Централното начално училище на градчето Гуйчън е първото, 
което получава първокласен статус в цялата провинция Гуандун. През 1994 г. 
централното начално училище на Дали заедно с девет други получава статус на 
първокласно за целия град Фошан. На следващата година статус на първокласни 
начални училища за Нанхай получават и началното в Шилин и още единадесет. До 
декември 2002 г. сред началните училища в Нанхай има пет със степен 
първокласни на равнище провинция (Централно начално на Гуйчън, централно 
начално на Дали, централно начално на Хуанци, централно начално на Сицяо и 
експериментално начално на Дали), 44 са първокласни на равнище Фошан, а 56 на 



равнище Нанхай, общо 105 начални училища, което представлява 46% от общия 
брой начални училища (228) за тази година.  

От ноември 1998 г. в град Нанхай се провежда курс на реконструкция на 
слабите училищни здания, което включва преустройване на училищната 
топография и сливане на малките училища (с под 500 ученици) и ускорява 
модернизацията на образованието. До 2002 г. са слети 59 начални училища, 
повишено е качеството по редица стандарти.  

Равносметката от септември 2002 г. е: Нанхай разполага с 228 начални 
училища, в които има 3416 класа, 148434 ученика и 7000 преподаватели. Децата на 
училищна възраст с нанхайско жителство са 127784, посещаемостта на училище е 
100%. 

Средно образование 

 
Гимназия Джисин (Сицяо), където преподавах 2012-2013 г. (снимка: П. Хинов) 

 
Средното образование в Китай се дели на две: прогимназиално (7-9 клса) и 

гимназиално (10-12 клас). 
До 1979 г. в град Нанхай не съществуват отделни средни училища, а началните 

училища, където прогимназиалните класове наброяват 237.  
Областни и общински средни училища има общо 17, сред които най-добри са 

гимназиите Шимън и Дзиудзян. В целия Нанхай има 798 прогимназиални класа с 
29829 ученика, и 109 гимназиални класа с 5307 ученика. От началото на 1980 г. 
комуните въвеждат поетапно прогимназии, през същата година са създадени 
всичко на всичко две отделни прогимназии. Техният брой през 1981 г. е вече 11, 
след което в гимназиите на комуните престават да приемат нови прогимназисти. 
През 1982 г. в Нанхай има 24 независими основни средни училища (прогимназии), 



а гимназиите остават само 5 — намиращите се под нанхайско управление 
гимназии Шимън, Дзиудзян, Първа Нанхайска, Сицяо и гимназията за деца на 
работниците от захарните фабрики в Нанхай. През 1984 г. възстановената 
„Гимназия Нанхай“ започва да приема гимназисти десетокласници. През 1985 г. в 
район Нанхай има 40 отделни прогимназии, а гимназиите Шимън и Дзиудзян 
спират приема на седмокласници (прогимназисти). През 1986 г. се открива 
средното училище в Гуйчън, където се приемат както седмокласници, така и 
десетокласници (приемът на седмокласници продължава само до 1988 г.). През 
1987 г. освен гимназия Гуйчън и други държавни училища в Нанхай се 
преобразуват в гимназии. 

През 1987 г. съотношението между обикновените и профилираните 
средношколци е 4:6. 1988 е годината, през която е учредено прогимназиално 
обучение на територията на целия Нанхай — прогимназиите са 48 със 707 класа и 
36640 ученици, обикновените гимназии са 5, със 77 класа и 4704 ученика. 

През 1994 г. се създава синтез между обикновените и специализираните 
гимназии на териториите на градчетата на Нанхай. През 1998 г. има пет гимназии 
пряко подчинени на управата на Нанхай и 15 подчинени на региони (градчета) в 
Нанхай. Процентът на успешно приетите прогимназисти е 86,5%, с което на 
практика се навлиза в етап на повсеместно гимназиално образование за Нанхай. 
2000 г. гимназиалното образование на Нанхай е инспектирано и получава 
одобрението на градската управа на град Фошан. 

От началото на 1999 г. петте нанхайски гимназии увеличават потенциала си и 
разширяват приема на ученици с 10 класа и 500 нови ученика. През периода 1999-
2002 се извършват преустройства на слаби училища според високи стандарти и се 
построяват нови стандартизирани такива. До 2002 г. има 37 прогимназии с по над 
1000 ученика, което е 75% от общия брой. Същата година се преминава към 
обвързване на централно управляваните гимназии с тези на малките градчета или 
квартали, при което всяко главно училище „приема“ 2-3 квартални в системата си. 
Чрез това се постига споделяне на високите постижения в опита и материалите за 
образование. В Нанхай вече има 8 училища обявени за първокласни на 
провинциално равнище: гимназиите Шимън, Гуйчън, Нанхай, Йенбу, Лишуй, 
Гуйхуа, Сяотан и прогимназията на градчето Дзиудзян, 24 училища първокласни 
за територията на Фошан и 24 първокласни за територията на Нанхай, всички от 
тях заемат 79% от общия брой на средните училища. 

През периода 2000-2002 се създават 5 нови средни училища с най-високо 
равнище на материалната база, оборудването, учителския състав и 
администриране: сред прогимназиите са Експериментално училище Шимън, 
Експериментално училище Нанхай, а сред гимназиите са Шатоуски клон на 
гимназия Нанхай, Експериментална гимназия Нанхай към педагогически 
университет Хуанан, а пълно средно училище — което включва прогимназия и 
гимназия — е Средно училище Джисин в Нанхай. 



Учителски състав и потенциал 

През 1979 година учителският и административният училищен персонал 
наброява 7714. Сред тях 56 преподават в педагогически училища, 512 в гимназия, 
1660 в прогимназия, 4357 в начално училище, 1025 в детски градини и 104 другаде. 
В 2002 г. преподавателско-административният персонал вече наброява 21027 
души, сред които в педагогически учебни заведения работят 145 души, в гимназии 
2681 души, в прогимназии 4754 души, в профилирани средни училища 359 души, 
в начални училища 7000 души, в детски градини 5794 души, в Университета по 
Радио и Телевизия 94 души, на други места в образованието 200 души. Средната 
възраст на училищните директори е 41 години, 92% имат специалност, получена в 
средно или висше учебно заведение, всички без изключение са с професионален 
сертификат. 

9.	Култура	

 
Будистка обител навръх планината Сицяо (снимка: П. Хинов) 

Културни обекти 
През 1985 г. в окръг Нанхай за пръв път се появяват музикални чайни, зали за 

компютърни игри, зали за тенис на маса и други подобни социални и културни 
развлечения от ниско равнище. От 1986 г. насетне започват да се оформя пазар за 
социални и културни развлечения, той постепенно се развива и в окръга се 
появяват над трийсет учреждения, занимаващи се с културен бизнес, най-вече 
кино-, видео- и музикални театри, зали за песни и танци и др. През 1988 г. в целия 
Нанхай вече има 81 зали за тенис на маса с 492 тенис-маси, 26 зали за видеоигри 
със 120 стационара, 27 видеоклуба, 15 зали за песни и танци, 47 лавки за книги и 



вестници. Някои от тях са държавни, други колективни, повечето са управлявани 
от еднолични собственици. През 1991 г. учрежденията в Нанхай, занимаващи се с 
културни развлечения, са вече 738 с общ инвестиционен капитал около 15 милиона 
юана, като 4/5 от тях са обществено управлявани, а 1/5 са управляване от 
културните отдели на всяко градче в Нанхай. От 1993 г. насам сред културно-
развлекателните бизнес единици на Нанхай се наблюдава развитие по посока 
разнообразие и висока класа, появяват се редица танцувални зали, караоке-
центрове с висок инвестиционен мащаб, например инвестирани са 20 милиона 
юана в нощен клуб „Източна перла“ в Пинджоу и нощен клуб „Нови палати“ в 
Хуанци, както и над 10 милиона юана в нощен клуб „Световен клуб“ в Пинджоу и 
т. н. За същата година неликвидните активи на целия град в областта на културата 
и развлеченията достига 150 милиона юана. Наетият в областта на културата 
персонал е над 2000 души. Освен 1099-те одобрени бизнес единици в културния 
сектор, тук функционират и други системи (като радио и телевизия), които са 
получили държавно одобрение. През 1996 г. културно-развлекателните бизнес 
единици достигат 2194, сред тях са дяловете и на още 780 единици, които продават 
на дребно, отдават под наем или излъчвани в общественото пространство аудио- и 
видеопроизведения на културата. Към това могат да се добавят и над 100 
несанкционирани от държавата обекти, търгуващи с произведения на културата. 
През 2000 г. се провежда особен контрол и са забранени множество неотговарящи 
на изискванията културно-развлекателни обекти, както и повторна регистрация на 
всички търгуващи с култура и развлечение бизнес единици. През 2002 г. залите за 
танци, кинотеатрите, интернет-баровете, както и лавките за продажба на аудио-, 
видеопродукти, вестници и списания в Нанхай достигат 1175 на брой. 

Народни изкуства 

 
 
Традиционната за Нанхай народна опера е Кантонската. През 1979 г. 

едноактната пиеса „Не позволявай есента да отнесе горещината“ на Джоу Цижун 
и Лян Тинхуей получава наградата на провинция Гуандун за кратко театрално 



произведение. Чън Лу написва кантонските опери „Трите Фън дирят Хуан“, „Лесно 
е да задомиш сестри“, „Ученият и просякът“, които са излъчени последователно по 
радио Гуандун през 1979 и 1980 г. През 80-те години се пишат главно едноактни 
кантонски опери, главни драматурзи са Цю Ър, Ян Юешън, Ли Дзюлун, Гуан 
Юеджун и други. Те създават серия от кратки и съдържателни, близки до живота и 
пропити от хумор едноактни кантонски пиеси като „Общо бедствие“, „Две 
опаковки печени гъски“, „Приготвяне на въглища“, „Продавач на краставици“, 
„Скъпоценни боклуци“ и други. Произведението на Цю Ър „Общо бедствие“ дава 
през 1982 г. на автора си трета награда на Гуандун за литературно произведение. 

След 1990 г. бюрото по култура на Нанхай провежда ежегодни семинари за 
писатели на кантонска драма и назначава наградата на проекта за изкуство „Цвят 
от османтус“, за да насърчи масов културен подем в писането на драми. През 90-те 
в Нанхай творят над 80 любители на драмата и като цяло кантонската опера е във 
възход. „Новото жилище“ е мащабна драма от Чън Чухуа, Ян Юешън и Ли Дзюлун, 
която получава втората годишна награда на Международния конкурс за 
драматурзи на провинция Гуандун за 1995 г. и още две големи отличия през 1997 
и 1998 г. В драмата се разкрива съдбата на селско семейство от делтата на Перлова 
река (Джудзян), което през 1990-те се замогва и премества в ново луксозно 
жилище и заживява сред всевъзможни противоречия и сблъсъци: с новата си 
тематика и плътния реалистичен рисунък, свежия и специфичен език и герои на 
новата епоха, драмата успешно пресъздава конфликта между нравствените 
възгледи и мисленето на селянина от Сандзяоджоу, подет на вълната от 
икономическо разрастване в началото на 1990-те и разработва темата за „новото 
духовно жилище“ на забогателия селянин, сдобил се с градско жилище. 

Ли Дзюлун създава минидрамите „Простакът“ и „Временен работник 
временно“, които поотделно са наградени с отличието „Звезди“ през 1997 г. и втора 
награда за минидрама на драматургичната награда на Китай „Цао Ю“. Други седем 
произведения на този автор получават седем награди през 1999 г. През 2000 г. Чън 
Чухуа пък спечелва честта да стане един от шестте „любители драматурзи на 
провинция Гуандун“, през 2001 г. встъпва в Китайския театрален съюз и става 
първият му член от град Нанхай.  
  	



10.	Туризъм	и	туристически	обекти		

 

Една от „четирите велики планини“ на провинция Гуандун — планината Сицяо, туристически резерват с 
всекитайска известност. Зад нас е Нанхай (град-море)(снимка: П. Хинов) 

 
Жилището на Кан Йоу-уей (1858-1927) 

— китайски философ, реформатор и калиграф, 
апологет на конституционната монархия и 
първи теоретик на китайския национализъм 
— е разположено в селцето Инхъ („Млечен 
път“) в градчето Дандзао. Някогашното му 
название е „Стар дом на амбрата“, построен е 
в средата на династия Цин и обхваща площ от 
81 кв. м. Сградата е от тип „зала с две веранди 

и две жилищни помещения“ покрив тип „хуо“, класически за селата от епохата Цин 
в делтата на Джудзян.  В близост до дома на Кан Йоу-уей се разполага 
общественият храм Уейцинкан, храма на предците на рода Кан и „Градината на 
седемте хвойни“, обхващаща „Дом на невъзмутимото спокойствие“, 
„Книгохранилището“, „Павилион Седем бора“, „Мост Девет мелодии“, „Беседка за 
съзерцаване на рибите“, „Седемте стари хвойнови дървета“. Част от зданията са 
разрушени по време на китайско-японската война и „великата културна 
революция“, през 1983 г. с държавни средства е възстановен „старият дом на 
амбрата“, през 1986 жилището на Кан Йоу-уей е обявено за културна ценност под 
защита от администрацията на град Фошан. На следващата 1987 г. със средства на 
град Нанхай на мястото на предишния храм Уейцинкан е построен мемориал на 
Кан Йоу-уей върху 1000 кв. м. В него са изложени калиграфии, реликви и 
фотографии от всеки период в живота на видния китаец.  През 1989 г. жилището 



на Кан Йоу-уей е обявено за културен обект под закрилата на провинция Гуандун, 
а през 1996 г. — на цялата китайска държава. През 1997 г. племенницата на великия 
мислител Чън-Кан Дзин-ю пожертвува 4.5 милиона юана за възстановяване на 
първоначалния вид на храма на предците на рода Кан, Книгохранилището, Дома 
на невъзмутимото спокойствие, Моста Девет мелодии и Павилиона Седем бора. 

 
Паметна зала „Джу Дзиудзян“ (или 

Джу Цъци, 1807-1881). Намира се на 
територията на гимназия Дзиудзян в Нанхай, 
строежът й започва през октомври на 25-та 
година на Републикански Китай (1936), 
представлява малка церемониална зала с 
червени стени и зелени керемиди и особена 

архитектура. Първоначалната сграда е разрушена по време на китайско-японската 
война, възстановена е с помощта на държавата и средства на пламенни родолюбци 
от Китай и чужбина през 1994 г. Строежът завършва на 22 април 1995 г. Заедно с 
пристройките и мемориалите обхваща площ от 1500 кв. метра. Висока е три етажа, 
първия заема залата за събрания, вторият е посветен на Джу Цъци — писател, поет 
и калиграф, — третият е музей на културата, в който има „Изложба на живота и 
делото на господин Джу Цъци“, учениците му и техните ученици, заедно с техните 
калиграфии и съчинения. 
 

Паркът „Ган“ се намира в северната част 
на град Гуйчън на 63.3 метра надморска 
височина и носи името на планината Ган, на 
чийто склон е построен. Разделя се на южна и 
северна част с обща площ 41.9 кв. хектара. 
Управлението на общината инвестира 300 
милиона юана за изграждането му и строежът 
започва на 23 септември 1996 г. Южната част е 

разположена общо взето върху планината, територията й е 14.6 хектара, сред 
гъстите й гори има красиви беседки и веранди, построени са също алеи за 
пързаляне, зоопарк, барбекю и други места за отдих, на върха на планината се 
издига телевизионната кула на Нанхай с наблюдателница, откъдето може да се 
обгърне като от птичи поглед целият град Гуйчън. Северният дял на парка има в 
средата си езеро, просечено от мостове и покрити веранди, криволичещи пътечки, 
обрамчени от плачещи върби, в него са построени също център за представления, 
детска градина, парк върху водите и други с обща площ 27.3 хектара. 
 



Парк „Езерото на хилядата 
фенера“ (Циендън-ху). Намира се в 
северната част на района Гуйчън 
насрещу парка „Ган“, площта, която 
заема, е 26.6 кв. хектара, спада към т. нар. 
„открити паркове“. Състои се от 
изкуствено езеро, огромни блиндажи, 
исторически измервателни кули, чаени 
павилиони върху водите, кули за 

наслаждаване от гледката и над хиляда фенера, стройно опасващи езерото, от 
които паркът е получил името си. Езерото „Хиляда фенера“ е изкуствено, 
построено е през 1999 г. с общинска инвестиция от 164 милиона юана по проект 
на прочутата американска компания за екологичен дизайн SWA и е една от 
емблематичните забележителности на Нанхай от най-модерната епоха. 
Официално е открит през юли 2002 г. 

 
Нефритови скали на Дзиудзян 

„Раят на чаплите“. Разположен е в 
село Дунфън в Хуандзи на градчето 
Дзиудзян, Нанхай. Местното 
население го нарича „Жеравно гнездо“. 
Обиколката на селцето Дунфън е 350 
хектара, в северната му част е 
заобиколено от рибарници, залесено е 
с бодлив бамбук и обявено за 

образцово екологично село. От периода Даогуан на династия Цин (1821—1850) 
в бамбуковите гори на селцето гнездят над 20000 сиви и бели чапли. През 1985 г. 
местната власт обявява мястото за резерват за чапли. До 2002 г. чрез съхраняване 
и развитие на средата, постепенно „Раят на чаплите“ е превърнат в природно-
екологична туристическа дестинация, хармонично съчетание на бамбукови гори и 
ята от чапли. 

 
Златните пясъци. Намира се в 

градчето Дзинша („Златни пясъци“), 
първоначално е пясъчен остров в 
река Северна Дзянхъ, пясъците са 
бели, фини. От 1985 г. насам е 
официално обявено за туристическо 
място и курортно селище, на следната 
година започва цялостното му 
развитие, край водите са поставени 
перила за безопасност, разположени 
са спасители; в горите от изумруден 



бамбук са построени барбекюта, по протежение на реката — дълги покрити 
веранди и паркове с ресторанти за дивеч и ястия от природата. През 1987-1988 на 
цялата територия на Златните пясъци са прокарани пътища и е извършено 
залесяване и озеленяване. 

 
„Пясъчният остров в Дзиудзян“ е малък остров, разположен в сърцето на 

река Сидзян и има площ от 86 хектара, гъсто залесен и надарен от природата с 
очарователни гледки, той предлага 
усамотена и изискана обстановка за 
отмора. През 1993 г. започва 
превръщането на острова в 
курортно селище, в селото са 
устроени пясъчни плажове с места 
за плуване, барбекюта, пързалки за 

ролкови кънки и други развлекателни съоръжения. До 2002 г. един подир друг тук 
са построени или планирани за строеж хотели, курортни вили, ресторанти и други 
туристически съоръжения и инфраструктури. 

11. Местни специалитети  
 

Пита „Сицяо“. За пръв път 
започват да я пекат в хлебарница 
Тиенюен в Шансю, после се 
продава успешно из уличките на 
цял Гуанджоу и Хонконг. Отличава 
се с мекота, пръхкавост, аромат, 
топи се в устата. Такава пита може 
да се приготви единствено с 

изворна вода от планината Сицяо, когато са се опитвали да изпекат такава на други 
места, вкусът й се оказал недостижим, затова била наречена пита „Сицяо“. 
Историята и започва преди 300 години, кръгла на вид, големите са около килограм, 
а обикновените са около 250 грама, има и още по-малки като разновидност. 
Цветът й е от бял до бледожълт, не се пече до загар, мека и приятна за дъвчене, със 
свеж и леко сладък аромат, след изяждане не оставя сухота, приготвена с яйца е по-
вкусна. За приготовлението й се използват висококачествено бяло брашно, бяла 
захар, свинска мас, кокоши яйца, които се смесват със сладка изворна вода от 
планината Сицяо, заквасва се, оформя се обла като питка и се изпича на пещ. 
Поради кръглата й форма се оприличава на пълна месечина и символизира 
благопожелание (кръгъл на китайски означава „събиране на цялото семейство“, 
„изпълняване на желанията“), поради което се предлага като дар на сватбени 
тържества, при навестяване на роднини и на китайските новогодишни 
празненства. 



 
Горчива тиква по Танбиенски. Горчивата тиква 

по Танбиенски е един от местните специалитети на 
провинция Гуандун и вече има шейсетгодишна 
история на отглеждане в селцето Танбиен, околия 
Дали в Нанхай, град Фошан. Този сорт е прочут 
надалеч и наблизо в делтата на река Джудзян с това, че 

има плътно месо и малко пулпа, а формата на плодовете й са красиви. 
 

Есенни патладжани от Йенбу. Този вид 
патладжани са с издължена форма и не така месести 
като сините патладжани, цветът им е яркозелен и 
приличат на дълги и тънки пръсти, а опашчицата им 
е извита нагоре, затова ги наричат от „пръстчета на 
Гуанин“. Историята на патладжаните на Йенбу е 

дълга, името им е прославено. Според преданието, истинските есенни патладжани 
с превъзходно качество могат да се отглеждат единствено на западния бряг на река 
Йенбу в селцето Юнпин на една нивица с размер от две му. Наричат я „Градината 
Хуанпи“. Най-доброто време за вкусване на патладжани „йенбу“ през годината е 
средната третина на петия месец по селския китайски календар и десетият месец, 
в местността Чаошан, където съществува известната пословица: „За да запазиш 
живота си, храни се с есенни патладжани“. 
 

Угощение с риба в Дзиудзян. От десетте вида 
рибни вечери в нанхайския Дзиудзян четири са 
„великите риби“, които се използват като основа за 
всяко рибно угощение — пъстър толстолоб, платика 
(鳊鱼), блатен шаран (鲮鱼), и бял амур („тревна 
риба“, 鲩 鱼). С постепенното развитие на 

рибовъдството към тях се добавят висококачествени рибни видове като китайски 
костур или „риба-османтус“ (桂花鱼), дзяджоуски костур (加州鲈), тилапия или 
„риба на щастливото дълголетие“ (福 寿 鱼), „зеленчуков костур“ (蔬 鲈), 
„едроглав шаран“ (仙骨鱼) и др. В настоящето съществуват най-разнообразни 
рибни блюда, развили се от 70 вида приготовления.  

 
Оризови кюфтета по дзиудзянски. Това е едно от 

прочутите ястия на нанхайската новогодишна трапеза, 
заедно с кюфтетата от Лундзян. В Гуанджоу и делтата на 
река Джудзян славата им е по-голяма и от тази на 
„питките на слепеца“ (盲公饼), ала с промяната на 
времената, макар в много отношения да са настъпили 

подобрения, те полека-лека се забравят и вече не се търсят с толкова внимание. 
 


