
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 

БИЗНЕС КОМПАС САЩ 

 
 

Иво Константинов СТИВ ВАШИНГТОН  и Теодора Ботева СТИВ ЧИКАГО 

9/4/2019 

 

 

 

  



 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

1 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ПРЕДГОВОР................................................................................................................................................................. 3 

ЗА СТИВ-ВАШИНГТОН И ЧИКАГО ................................................................................................................... 7 

I. КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ .................................................................................................................................. 8 

ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ ................................................................................................................................ 8 

ВНОС И ИЗНОС ...................................................................................................................................................................... 8 

ИКОНОМИКА ............................................................................................................................................................................ 9 

ПРОМИШЛЕНОСТ ............................................................................................................................................................... 12 

ИНВЕСТИЦИИ И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ................................................................................................................ 14 

II. ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ОСОБЕНОСТИ ....................................................................................... 16 

III. ПРАЗНИЦИТЕ В САЩ ..................................................................................................................................... 17 

IV. СЕКТОРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ...................................................................................................................... 19 

АВИАЦИЯ .................................................................................................................................................................................. 19 

МЕБЕЛЕН ПАЗАР ................................................................................................................................................................ 20 

ХРАНИ И НАПИТКИ ............................................................................................................................................................ 29 

Пчелен Мед.............................................................................................................................................................................. 41 

ВИНО ........................................................................................................................................................................................... 50 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ............................................................................................................................................................ 56 

ВЕЛОСИПЕДИ ....................................................................................................................................................................... 57 

ОБЛЕКЛО .................................................................................................................................................................................. 62 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА............................................................................................................................................................. 62 

КОЗМЕТИКА ............................................................................................................................................................................ 66 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СОФТУЕР ........................................................................................... 68 

ЕКОЛОГИЧНА СЪОБРАЗНОСТ .................................................................................................................................. 69 

V. ПОДГОТОВКА НА ЕКСПОРТА ..................................................................................................................... 70 

МИТНИЦИ И ПРАВИЛНИЦИ ......................................................................................................................................... 70 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИ РАЗПОРЕДБИ ........................................................................................... 71 

ОТГОВОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СДЕЛКИ ...................................................................................................... 71 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЕКСПОРТА .............................................................................................................................. 72 

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕТИКЕТИТЕ И ОПАКОВКИТЕ ............................................................................................ 73 

РЕГИСТРАЦИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО ХРАНИТЕ И ЛЕКАРСТВАТА (FDA) ..................... 74 

КАК ДА ЗАКАРАТЕ СТОКИТЕ СИ НА ПАЗАРА? ............................................................................................... 74 

СТАНДАРТИ И ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ................................................................................................... 76 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА .................................................................................................................................. 76 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ........................................................................................................................... 77 

ЗАСТРАХОВКА ...................................................................................................................................................................... 77 

ЩАТСКИ РАЗПОРЕДБИ................................................................................................................................................... 78 

VI. ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ .............................................................................................................................. 79 

ЗАПЛАЩАНЕ - УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ........................................................................................................ 79 

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ .......................................................................................................................................... 81 

СЪРВЕЙОР .............................................................................................................................................................................. 81 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТОКАТА ........................................................................................................................... 81 

ПАЛЕТИРАНЕ ......................................................................................................................................................................... 82 

VII. ОПРЕДЕЛЯЩИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР ...................................... 83 



 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

2 

ЗАПОЗНАВАНЕ С АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР ...................................................................................................... 83 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА ............................................................................................................................................ 84 

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ ........................................................................................................................... 84 

РАЗБЕРЕТЕ ПАЗАРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ................................................................................................................... 85 

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗНОС КЪМ САЩ ...................................................... 86 

ВАШАТА ЕКСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ........................................................................................................ 88 

ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА .................................................................................................................................. 88 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ .................................................................................................................................................. 89 

VIII. КУЛТУРА НА БИЗНЕСА ............................................................................................................................... 90 

НАПРАВЕТЕ БЛАГОПРИЯТНО ПЪРВО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ........................................................................... 90 

ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ .......................................................................................................................................... 91 

БИЗНЕС СРЕЩИ .................................................................................................................................................................. 95 

ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БИЗНЕС ОБЯД/ВЕЧЕРЯ ............................................................................... 96 

СЪБИТИЯ С ГОСТ ГОВОРИТЕЛ ................................................................................................................................ 97 

ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС МРЕЖА .............................................................................................................................. 97 

IX. ПЪТИЩА КЪМ ПАЗАРА. ПРЕДСТАВЯНЕ ............................................................................................ 99 

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ОТ БЪЛГАРИЯ ........................................................................................................... 100 

ХОРИЗОНТАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ............................................................................................................................ 101 

X. ВИЗИ ..................................................................................................................................................................... 102 

 

 

 

           



 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

3 

ПРЕДГОВОР 

 

САЩ са не само най-голямата икономика в света, чийто национален продукт 

достига 20,5 трилиона щатски ЩД (ЩД), но също така са сред водещите пет пазара в 

света с оптимални условия за правене на бизнес. САЩ са например най-големият 

пазар на храни в света, с годишни продажби на стойност 1,4 трилиона ЩД годишно, от 

които вносът съставлява 110 милярда. ЩД., най-големият пазар за мебели от дърво и 

най-голям вносител в световен мащаб (общият внос на продукти от дърво в САЩ 

възлиза на 9.4 милярда. ЩД), на вино – 35 милярда ЩД, пчелен мед – 700 милиона 

ЩД, от които 400 милиона внос) и т.н.  

САЩ са високо развит, ефективен и свръхнаситен потребителски и капиталов 

пазар, в който се конкурират послания за стоки, услуги и инвестиционни предложения 

както от местни предприемачи и фирми от всички 50 щата на страната, така и от цял 

свят. В тази свръхконкурентна среда наситеността от послания е толкова голяма, че 

изпращането на имейли и правенето на телефонни обаждания без т.нар. “топло 

представяне” или warm introduction от общ контакт работи само в много редки случаи. 

Големи и малки компании вече не публикуват имена и контактна информация на 

сайтовете си, а вместо това оставят само по една диалогова кутия за обратна връзка.  

Нашият опит показва, че американският пазар е с все още голям потенциал за 

традиционни за България продукти на нишови сегменти като деликатесните 

зеленчукови храни, сиренето, пчелният мед, високата дамска мода, козметиката на 

розова и лавандулова основа, киселото мляко и водите с органични добавки и 

плодове, велосипеди и др. Съюзът на вносителите в САЩ идентифицира като стоки с 

най-голям нереализиран потенциал в Америка подаръците и сувенирните продукти, 

домашния текстил, спортното оборудване и екипировка, а търговските офиси на 

страните–членки на ЕС тук посочват като такива авиационното оборудване, изделията 

от дървообработването и металообработването в „Направи си сам“ сегмента, 

решенията в кибер сигурността и физическата безопасност, цветарството, 

ветеринарната фармацевтика, продуктите на органичното земеделие, енергийната 

ефективност и устройствата, както и консумативите  и оборудването в сферата на 

здравеопазването.  

По наши наблюдения, САЩ изненадва с противоречието си между имиджа на 

свръхнаситен и задоволен пазар и липсата на естествено подразбиращи с 

наличността си в България и Европа продукти като ванилията на прах, хавлиите за 

баня, минералната вода, едва сега навлизащата алуминиева и ПВЦ дограма, газовите 

уредби и дизелови двигатели за автомобилите, строителни материали подобряващи 

енергийната ефективност и много други. Всъщност в големите американски търговски 
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вериги изборът на видове търговски марки и разнообразието от един продукт често е 

изненадващо ограничен. 

Проблемът е, че наситеността от послания, краткия прозорец от внимание, с 

който мениджърите в управлението на повечето корпорации разполагат и 

разпръснатостта на бизнеса из цяла Америка обуславят по-високи разходи, 

необходими за навлизане на най-големия потребителски и капиталов пазар в света. За 

по-амбициозни проекти начините за бизнес комуникация с взимащите решения хора на 

пазара е или чрез познати и познати на познати (легендарният „нетуъркинг“), или чрез 

наемане на консултанти, които да го направят вместо нас, или чрез установяване на 

собствена компания, която да се заеме с дългия процес по набиране на клиенти или 

инвеститори (business development).  

Дори когато се достигне до заветна среща с купувач („байер“ или buyer) на 

търговска верига или дистрибутор, което е мечтата на всеки производител и 

износител, трите въпроса, които той стандартно задава са: 

1) С какво вашият продукт се отличава от другите от същия сегмент? Не 

забравяйте, че в Америка се конкурират бизнеси от цял свят. 

2) Към коя демографска група е насочен продуктът? 

3) Какво сте готови на инвестирате в подкрепа на продукта? Под това се има 

предвид или маркетинг и реклама, публикации и кампании в социалните мрежи, или 

безплатни мостри, промоции в търговските обекти и събития за представяне на 

продукта сред различните общности).  

Инвестиционният мениджър в капиталов фонд обикновено е склонен да ви 

отдели петнайсетина минути, за да лансирате проекта си. Вариация на това е е т.нар. 

“асансьорно лансиране” или elevator pitch от 1 до 2 минути. За това време, освен 

отлично впечатление за себе си и компанията си, трябва да го накарате да иска да 

научи повече за нормата на възвръщаемост, наличните гаранции, управляващия екип 

и конкретния пазар, на който ще се реализира проекта. Ако не сте готови да отговорите 

бързо, конкретно и точно в рамките на ограниченето му време, най-вероятно или не 

сте готови да излезете на американския пазар, или не сте в състояние да усвоите 

инвестиция от там, или трябва да се върнете и „да си напишем домашното“. 

За новостартиращи български компании или малки и средни предприятия 

алтернативни възможности за заобикаляне на високите разходи по навлизане на 

американския пазар са: 

1) Използването на огромния ресурс от предприемчиви българи, други 

етнически общности и техните организации из цяла Америка. 

2) Концентриране върху само върху определен щат или регион. 

3) Участие в европейски програми за интернационализация и насърчаване 

на износа на земеделски продукти 
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4) Посещение или участието на търговски панаир с упълномощаване на 

местен представител, без да е непременно нужно да се пътува до там за 

това.  

 

Един оригинален начин да лансирате продукт на американския пазар особено в 

сферата на услугите, аутсорсинга и информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ) е отварянето на собствен офис в щат, който подпомага навлизането на чужди 

компании с цел разкриването на работни места с различни данъчни облекчения, 

налични старт-ъп сийд фондове, инкубатори и субсидии. Културата на рисковото 

инвестиране е една от основните причини за икономическия ръст на САЩ наред с 

революцията в добива на нефт и газ. Да представиш навлизането си на пазара като 

инвестиция пред местните власти не е нов похват, но е печеливш и за двете страни, 

макар да е свързан с известни поносими разходи.  

Америка продължава да е една от най-благоприятните среди за иновации и 

предприемачество, където бюрокрацията по-скоро насърчава, отколкото пречи, и 

където тъканта на националното стопанство е изградена около свободната 

инициативност на гражданите и новодошлите емигранти. За всички по-големи играчи 

на ИКТ пазара в България е ясно, че ако не излязат с крайни продукти на американския 

пазар имат трудно или посредствено бъдеще.  

За свободния достъп до САЩ говори фактът, че десетки български компании 

успешно навлязоха на този пазар и просперираха (Телерик, Тераком, Фикосота, 

Тандем (Tandem USA ), Монбат, Биовет, Скейл Фокус, Милара, Метал Индъстрис, 

Бългериън Оук, Валда, Уолтопиа и много други). През октомври 2014 г., българският 

софтуерен разработчик Телерик беше придобит от американската компания Progress 

Software Corporation за 262.5 милиона ЩД, което се смята за една от най-големите 

сделки в корпоративната история на България. 

 

В качеството си на най-голямата, най-комплексна и технически напреднала 

икономика в света, САЩ са ключов икономически партньор на България. САЩ са 

важен източник на нововъведения, изследвания и инвенстиции, и също така 

представляват ключов пазар за български стоки и услуги. Страната е изключително 

разбообразно място за правене на бизнес с 50 различни законодателства и данъчни 

системи. Изборът на щат за регистрация на фирма е изключително важен от гледна 

точка на регулациите и данъците, като и това подлежни на промяна във времето. В 

момента най-актуални и приветливи за делова и предприемаческа дейност са щатите 

Индиана, Висконсин, Невада, Тексас, Вирджиния (с голяма концентрация на ИКТ 

бизнес в северната й част) и Флорида, а от чисто данъчна гледна точка – Делауеър, 

Мисури с най-много регистритани стартапи. Най-съсредоточен е софтуерния сектор в 
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Масачузетс, Северна Вирджиния, т.нар „ИКТ  Триъгълник“ в двете „Каролини“ и 

естествено в Калифорния. Фармацевтичната индустрия е много добре развита в 

Масачузетс и Пенсилвания и по-специално в големите градове на тези щати, 

респективно - Бостън и Филаделфия. Автомобилостроенето и матиностроенето са 

оснобно застъпени в средните щати, като Мичиган, Илинойс, Охайо  др. 

 

 

АВТОРСКИ ЕКИП:  

 

ИВО КОНСТАНТИНОВ, СТИВ Вашингтон съавтор  

ТЕОДОРА БОТЕВА, СТИВ Чикаго, съавтор 

ТОДОР РАЙКОВ, Съавтор 

ЯНА НИКОЛОВА, Изследовател 

ХРИСТО БАКЪРДЖИЕВ, изследовател 

МОНИКА КРУМОВА, изследовател 

НИКОЛА КАРАМАНОВ, Изследовател 
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ЗА СТИВ-ВАШИНГТОН И ЧИКАГО 

 

Основна функция на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) във 

Вашингтон и Чикаго е оказване на подкрепа на Посланика и дейността на 

дипломатическото представителство на Република България във Вашингтон и 

генералните ни консулства в Ню Йорк и Чикаго в сферата на икономическата 

дипломация и изпълнение на приоритетите на Министерство на икономиката по 

насърчаване на задълбочаването на търговско-икономическото сътрудничество между 

двете страни. СТИВ в рамките на наличния ресурс покрива следните основни области 

от двустранните икономически отношения – експорт, стокова търговия, насърчаване на 

износа, инвестиционен маркетинг, земеделие, капиталови пазари, банково дело, 

транспорт, логистика и туризъм, ИКТ и аутсорсинг, технологичен трансфер и научни 

изследвания, образователен обмен в полза на бизнеса, развойна икономика и 

социално предприемачество. СТИВ покрива пълно или частично и съдейства в 

отношенията федералните и щатски институции с икономическа (търовия, инвестиции, 

енергетика, образование и др.) и финансова насоченост , поместни търговски  камари 

и браншови асоциации и много други. В България, СТИВ съдейства на Министерство 

на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, 

Министерство на финансите, БНБ, Министерство на земеделието, Министерство на 

транспорта и други. 
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I. КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ 

                  

● Население: 327,167,434 (по пресмятания от  01.07.2018.)1 

● Брутен вътрешен продукт (БВП): 20,5 трилиона щд (2019 г.) 2 

● Среден доход на глава от населението 57 652 щд (2018) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

БВП (млрд. долари) 18,707.2 19,485.4 20,494.1 21,356.7 22,115.4 22,955.0 23,856.6 

Безработица (%) 4.9  4.4  3.9  3.6  3.5  3.7  3.8 

Индекс на 

потребителските цени 

(CPI)* 

240.0 245.1 251.1 256.3 261.1 265.9 271.2 

Реален БВП (спрямо 

2015) 
1.6%  2.2% 2.9% 2.4%  1.6%  1.8%  1.9% 

Индекс на 

потребителските цени 

(CPI)* 

1.3%  2.1%  2.4%  2.1%  1.9%  1.8%  2.0% 

 

 

ВНОС И ИЗНОС3 

Млрд. 

долари 

Баланс Износ от САЩ ВНОС в САЩ 

Общо Стоки Услуги Общо Стоки Услуги Общо Стоки Услуги 

2017 -550.1 -805.2 255.1 2,352.5 1,553.6 798.9 2,902.7 2,358.8 543.9 

2018 -627.7 -887.3 259.7 2,501.3 1,674.3 826.9 3,128.9 2,561.7 567.3 

2019 -316.3 -439.3 122.9 1,251.8 834.5 417.4 1,568.2 1,273.7 294.5 

 

Износът на САЩ през 2018 се състои главно от машини и транспортно 

оборудване (261.4 млрд.д.), химически продукти (104 млрд.д), горива и масла (89 

млрд.д.) През 2018 г. основните дестинации за износ са ЕС (573,8 млрд.о.), Канада 

(364,5 млрд д.), Мексико (299,8 млрд щ.д.), Китай (178 млрд.д.), Обединеното кралство 

(140.8 млрд.д.) и Япония (121,2 млрд.д.). 

 

Вносът през 2018 се състои предимно от машини и транспортно оборудване 

(517,1 млрд.д.), различни промишлени/производствени стоки (188,5 млрд.д.), 

                                                
1https://www.census.gov/ 
2
 https://travel.trade.gov/view/m-2018-O-001/index.html 

3
 https://www.census.gov/ 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045218
https://travel.trade.gov/view/m-2018-O-001/index.html
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045218
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химически продукти (129,4 млрд.д), горива и масла (114,1 млрд.д.) Основни вносители 

в САЩ през 2018 г. са: ЕС (688,4 млрд.д) Китай (558,8 млрд.д.), Мексико (378,4 

млрд.д.), Канада (360,9 млрд.д.), Япония (179.1 млрд.д.) и Германия (159,8 млрд.д.). 

 

През 2015 г. търговският баланс между България и САЩ е положителен за 

страната ни (308.6 милиона ЩД). Износът на САЩ се равнява на 289.1 милиона ЩД, а 

вносът е 597.7 милиона ЩД). 

 

ИКОНОМИКА 

Икономическите перспективи на САЩ са положителни според основните 

икономически показатели. Очаква се темпът на растеж на БВП да остане между 

идеалния диапазон от 2% до 3%, което е най-критичният показател за националното 

производство. Предполага се, че безработицата няма да се промени, както и липсата 

на значителна  инфлация или дефлация.  

 

Ръстът на БВП на САЩ ще се забави до 2,1% през 2019 г. от 3% през 2018 г. 

Прогнозираното забавяне през 2019 г. и през следващите 2 години е страничен ефект 

от търговската война, ключов компонент от икономическите политики на Тръмп. 

Коефициентът на безработица ще бъде средно 3,6% през 2019 г. Това е по-

ниско от 6,7% каквато беше целта на Фед. Но бившият председател на Федералния 

резерв Джанет Йелън отбеляза, че много работници са на непълно работно време и 

биха предпочели работа на пълен работен ден. Също така, най-голям ръст на 

работните места е в нископлатените индустрии: търговия на дребно и хранителен 

бизнес. Някои хора са останали без работа толкова дълго, че никога няма да могат да 

се върнат на високоплатените работни места, които са имали преди. Структурната 

безработица се увеличава. 

Инфлацията ще бъде средно 1,5% през 2019 г. Основният процент е малко под 

2% целевия процент на инфлация на Фед. Това може да тласне Фед към по-ниски 

лихви.  

 

Предвижда се американското производство да се увеличи по-бързо от общата 

икономика. Увеличеният растеж на капитала и по-големият износ ще стимулират 

производството. Прогнозата е че производството ще нарасне с 3,9% през 2019 г. Ще се 

забави леко до 2,4% през 2020 г. и 1,9% през 2021 г. 

 

Лихвени проценти 

ФЕД понижи текущия лихвен процент на фондовете до 2,25% на 31 юли 2019 г. 

Не се очаква увеличение този лихвен процент в обозримо бъдеще. Дори може да се 
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понижи отново през 2019 г. ФЕД е по-загрижен за намаляване на растежа, отколкото за 

предотвратяване на инфлацията.  

През октомври 2017 г. ФЕД започна да намалява своите 4 трилиона долара в 

ценни книжа ( придобити от 2014), а на 31 юли 2019 г., обяви, че ще спре продажбите. 

Това ще създаде повече предлагане на пазара, би трябвало да повиши доходността 

на десетгодишните бонове и да стимулира дългосрочните лихви, като тези по 

ипотеките с фиксирана лихва и корпоративните облигации. Доходността на боновете 

също зависи от търсенето на долара. Ако търсенето е голямо, доходносттс ще спадне. 

Ако глобалната икономика се подобри, инвеститорите ще намалят търсенето. 

 

Последният път, когато Фед постоянно повишаваше ставките, беше през 2005 г. 

Това помогна да се предизвика кризата с ипотечните кредити. Повечето американци 

вярват, че пазарът на недвижими имоти ще се срине през следващите две години. Но 

има доста разлики между пазара на жилища през 2019 г. и пазара за 2007 г., което 

прави това малко вероятно. 

 

Цени на нефт и газ 

Американската администрация за енергийна информация(EIA) предоставя 

прогнози от 2019 г. до 2050 г. Прогнозира, че цените на суровия петрол ще бъдат 

средно $ 64 / барел Brent global през втората половина на 2019 г. Западен Тексас 

суров петрол ще струва около $ 6.60 / барел по-малко. EIA предупреди, че все още има 

известна нестабилност в цената. 

Тъй като петролните договори са на цени в долари, силен долар не влияе добре 

на цените на петрола. Налага се петролните компании да уволняват работници. Като 

резултат облигационните фондове с висока доходност не се справят добре. 

Пазарът на петрол все още реагира на влиянието на американското 

производство на шистов нефт. Това намали цените на петрола с 25% през 2014 и 2015 

г. Добрата новина за икономиката е, че той също намали разходите за транспорт, 

храна и суровини за бизнеса. Това повиши маржовете на печалба. Освен това дава на 

потребителите по-голям доход за харчене. Забавянето на растежа на икономиката 

идва от факта, че и компаниите, и семействата спестяват вместо да харчат. 

Енергийната перспектива на EIA през 2050 г. прогнозира повишаване на цените 

на петрола. До 2025 г. средната цена на петрола Brent ще нарасне до $ 81,73/б. След 

това световното търсене ще увеличи цените на петрола до еквивалента на 107,94 

долара/б през 2050 г. Дотогава евтините източници на петрол ще бъдат изчерпани, 

което ще направи по-скъпо производството на суров нефт. 
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Тази прогноза не отчита последиците от изменението на климата. 

Правителствата могат да увеличат производството на възобновяема енергия, за да 

спрат глобалното затопляне. Това би намалило значително цената на петрола. 

 

Работни места 

Бюрото по статистика на труда (BLS) очаква общата заетост да се увеличи с 

20,5 милиона работни места между 2010 г. и 2020 г. Докато 88% от всички професии 

ще имат растеж, най-бързият растеж ще се наблюдава в здравеопазването, личните 

грижи и социалното подпомагане и строителството. 

Работите, изискващи магистърска степен, ще растат най-бързо, докато тези, 

които се нуждаят само от диплома за средно образование, ще растат най-бавно. BLS 

приема, че икономиката ще се възстанови напълно от рецесията до 2020 г. и че 

работната сила ще се върне към пълна заетост или безработица от 4 до 5%. Най-

значимият растеж, прогнозиран при 5,7 милиона работни места, ще се наблюдава в 

здравеопазването и други форми на социално подпомагане с напредване на възрастта 

на американското население. 

Следващото най-съществено увеличение, 2,1 милиона работни места, ще се 

случи в професионални и технически професии. По-голямата част от това е в 

проектирането на компютърни системи, по-специално мобилните технологии и 

управлението, научните и техническите консултации. Бизнесът ще се нуждае от съвети 

относно планирането и логистиката и прилагането на нови технологии. Те ще се 

нуждаят от консултации, за да спазват правилата за безопасност на работното място, 

околната среда и заетостта. 

Други съществени увеличения ще настъпят в образованието, което се 

предвижда да бъде 1,8 милиона работни места; търговия на дребно -1,7 милиона 

работни места; и хотели/ресторанти - 1 милион работни места. Друга област са 

различни услуги ( човешки ресурси, сезонни и временни работници и събиране на 

отпадъци) с 1,6 милиона работни места.  

С възстановяването на пазара на жилища строителството ще добави 1,8 

милиона работни места, докато други области на производството ще загубят работни 

места поради технологиите и аутсорсинга. 

 

Изменението на климата 

Федералният резерв взема вече предвид влиянието на климата върху 

икономиката. Изследване от Ричмънд Фед прецени, че той ще намали икономическия 

растеж на САЩ с 30% през следващия век. 
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ФЕД също така изисква банките да планират икономическото въздействие от 

екстремното време. Например иска от банките във Флорида да имат планове за 

управление на риска при урагани. 

Бившите председатели на Федералните резерви призоваха Конгреса да въведе 

данък върху въглеродните емисии, за да намали опасните нива на емисии на 

парникови газове. 

Застрахователната индустрия класира изменението на климата като основен 

риск за 2019 г. Той преодоля опасенията за кибер вреди, финансова нестабилност и 

тероризъм. През 2017 г. застрахователните компании изплатиха 138 милиарда долара 

обезщетения за щети от природни бедствия като урагани, наводнения и пожари. Те 

станаха по-лоши и по-чести поради глобалното затопляне. Индустрията е 

разочарована от липсата на действия за решения за глобално затопляне. 

2019 г. ще премине с намален икономически растеж, въпреки че рецесия е 

малко вероятна. Ефектите от намаляването на данъците на президента Тръмп 

доведоха до увеличаване на обратно изкупуването на акции, а не на обещаните от 

него работни места. Също така компаниите са обезпокоени от несигурността в 

резултат на търговската война. В резултат на това кривата на доходност в държавните 

ценни книжа създаде инверсия за около седмица през декември. Това сигнализира, че 

инвеститорите смятат, че рецесия е вероятна от две до три години. 

                  

ПРОМИШЛЕНОСТ 

Финанси и застраховка; търговия на дребно; и здравеопазването и социалното 

подпомагане са били водещи за увеличаването на икономическия растеж в САЩ през 

първото тримесечие на 2019 г.  

През 2018 най-допринасящи за националният продукт са : 

1. Здравни грижи: Здравният сектор помага на САЩ да се възстановят от 

финансовата криза от 2007 г. Секторът добави 2,8 милиона работни места между 2006 

г. и 2016 г., което е почти седем пъти по-бързо от общата икономика. От 2008 г. се 

наблюдава 20-% ръст на работните места в сектора на здравеопазването, докато 

средният процент за икономиката е едва 3 %. Очаква се работните места в 

здравеопазването да нарастват със скорост 18 % от 2016 г. до 2026. 

Нарастването на застаряващото население създава необходимост от 

допълнителни услуги и доставчици, увеличава се търсенето на здравни работници, 

медицинският напредък и подобренията разширяват вида и броя на работните места и 

федералната здравна застрахователна реформа ( наричан още Закон за защита на 

пациентите и достъпните грижи) увеличи броя на хората, които търсят рутинни 

медицински грижи. 
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Като дял от националния брутен продукт, разходите за здравеопазване 

представляват 17,9 % през 2017 г. Освен това, инвеститорският интерес към 

здравеопазването и биотехнологиите  (закупиване на акции) продължава. През 

първата половина на 2018 г. се наблюдава възстановяване на пазара на акции, което 

не се наблюдава от 20 години, и то бе отчасти от търсенето на инвеститорите към 

здравеопазването и технологиите. От юли 2017 г. до юли 2018 г. над 60 % от 

първоначално публично предлагане са били за акции в здравеопазването и 

технологиите 

 

2. Технология. Технологичният сектор е огромен компонент на американската 

икономика. Предполага се, че заетостта сред индустриите в  компютрите и 

информационните технологии ще нарасне с 13 % от 2016 г. до 2026 г., по-бързо от 

средното за всички професии. Търсенето на допълнителни работници произтича от 

облачните процеси, събирането и съхранението на големи данни и сигурността на 

информацията. 

Въздействието на технологичната индустрия е засегнало почти всеки щат  и 

браншът е класиран в топ 5 на икономическите участници в 22 щата и в топ 10 на 42 

щата. Технологията играе роля в почти всички други сектори като здравеопазване, 

модерно производство, транспорт, образование и енергетика. Интернет на нещата, 

изкуственият интелект, машинното обучение, автономните превозни средства и 

разширената и виртуалната реалност са това, което променя обществото и 

индустриите. 

 

3. Строителство. Строителните професии ще нараснат с 11 % от 2016 г. до 2026 г., 

което е темп по-бърз от средния за всички професии и се очаква да добавят близо 750 

000 нови работни места. Ръстът произтича от общия икономически растеж и 

нарастване на населението, което увеличава търсенето на нови сгради, пътища и 

други структури. Разходите за строителство достигнаха 1,332 трилиона долара през 

първите осем месеца на 2018 г., показват данни на Асоциираните генерални 

изпълнители на Америка. 

 

4. Търговия на дребно. Търговията на дребно представлява 6 % от БВП на страната с 

добавена стойност към БВП от 905 милиарда долара. Търговията на дребно е най-

големият работодател в Съединените щати с 10 % от общата заетост. Търговията на 

дребно има едно от четири работни места в САЩ или 42 милиона работещи 

американци и тъй като нивото на заетост в сектора се е подобрило, търговците на 

дребно имат по-малка нужда от наемане на сезонни работници. Секторът включва 

онлайн търговци на дребно като Amazon и eBay и др 
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5. Лека промишленост. Тя произвежда стоки, които са определени като 

продължителност на живот по-малко от три години, като бензин, електричество и 

дрехи. Тя е с добавена стойност от 821 милиарда долара или 6 % от националния 

БВП. В нея работят около 4,4 милиона работни места в сравнение с 349 000 работни 

места от тежката промишленост. За 10та поредна година на икономическа експанзия в 

икономиката на САЩ, индустрията (лека и тежка) се оказва в уникална позиция.  От 

една страна, производството е в добро състояние, като капацитета се увеличава и 

много производители представят добри резултати от ефективността и възвръщаемост 

към акционерите. От друга страна, търговското напрежение влияе върху веригите за 

доставки, също необходимостта да си в крак с търсенето, както и липсата на 

квалифицирани кадри заплашват да намалят промишлената експанзия. На този фон се 

като основни играчи ще се очертавят цифровите и модерни технологии, които 

трансформират не само бизнес операции, но и партньорски екосистеми и дори бизнес 

моделите.  

 

Годишният растеж на износа ще бъде средно 6 % годишно между 2018 и 2021 г. 

в резултат на повишена производителност на производството. Увеличаването на 

капиталовите разходи, подобрените глобални икономически условия и данъчната 

реформа на бизнеса, които мотивират бизнеса да инвестира в производствената 

индустрия са факторите, които ще стимулират производството през следващите 

няколко години. 

Икономическият растеж в САЩ продължава нагоре. ИТ индустрията е ключова 

за възстановяването на икономиката и повлия на повечето други индустрии с 

цифровизация и усъвършенствани технологии като изкуствен интелект и машинно 

обучение. Здравеопазването се възползва от новите технологии и търсенето на 

увеличени продукти и услуги поради нарастващото и застаряващо население. 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

                  

През 2018 г търговската политика на сегашната администрация предприе 

сериозни промени в търговските си отношенив с Китай и  ЕС. През 2018 Сащ и Китай 

реципрочно си наложиха мита върху множество чувстителни стоки. 

Орносно ЕС, САЩ въведе тарифи за европейска стомана и алуминий - което 

накара ЕС да наложи мита от 25% върху 2,8 милиарда долара американски продукти 

през юни 2018 г.. Продължаващия непрекъснат спор относно Airbus и Boeing може да 

доведе до налагане на мита върху една от най-важните индустрии в Европа: 

автомобилите. 
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Данните от Службата на търговския представител на САЩ показват, че през 

2018 г. САЩ са внесли 683,9 милиарда долара стоки от ЕС и 557,9 милиарда долара 

от Китай. Въпреки това, американския износ достигат 574,5 милиарда долара за 

Европа и само 179,2 милиарда долара за Китай. Тези цифри включват стоки и услуги. 

Според Европейската служба за статистика най-изнасяните стоки от САЩ за Европа 

през 2018 г., са били двигатели и двигатели, самолети и свързано с тях оборудване, 

както и лекарствени и фармацевтични продукти. По отношение на внесените стоки, 

САЩ купуваха предимно автомобили от ЕС, както и фармацевтични и медицински 

стоки. 

САЩ и Европа не могат да си позволят търговска война на този етап. Ако през 

есента има сериозно увеличение на тарифите между САЩ и ЕС и двете икономики се 

забавят и цикличният ефект от тарифите вероятно ще бъде доста силен. 

Американските и европейски мултинационални компании ще са в риск защото голяма 

част от търговията (ЕС-САЩ) се осъществява в рамките на фирми, а не между тях.  

 

Разходите на преките чуждестранни инвеститори за придобиване, установяване 

или разширяване на бизнес в САЩ възлизат на 296,4 милиарда долара  през 2018 г. 

Разходите са нараснали с 8,7 % от 2017 г., но са под средното годишно ниво от 338,1 

милиарда долара за 2014–2017 г. Както и в предишните години, придобиванията на 

съществуващ бизнес представляват голяма част от общите разходи. 

През 2018 г. разходите за: 

-  придобивания бяха 287,3 милиарда долара. Инвестициите са концентрирани 

главно в производството, което представлява 67.4% от общите разходи, или 

199.7 милиарда долара. Най-големи инвестиции са в производството на 

химикали (142,3 милиарда долара), разходи за недвижими имоти, отдаване под 

наем и лизинг (22,1 милиарда долара) и ИТ (16,3 милиарда долара). Най-големи 

имвеститори за 2018 са Германия, Ирландия и Канада (32,5 милиарда долара). 

- Инвестиция на зелено в САЩ - 5,3 милиарда долара и разширяване на 

съществуващ бизнес с чуждестранна собственост - 3,8 милиарда долара. 

Според американската промишленост разходите за инвестиции на зелено през 

2018 г. са били най-големи най-големи в производството (2,6 милиарда долара) 

и недвижими имоти, отдаване под наем и лизинг (2,6 милиарда долара). Най-

големи инвеститори са Канада (2,4 милиарда долара) и Япония (1,2 милиарда 

долара).  

ЕС е най-големият инвеститор в САЩ. 

През 2018 г. ПЧИ създават 430 600 работни места. Отделно над 7 милиона работни 

места са пряко или непряко свързани с ПЧИ в САЩ. 
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От своя страна САЩ са инвестирали около 90 млрд д. през 2018 което е намаление 

със 70 %  от 2017 (300.3 млрд.д) 

САЩ ще останат доминиращ играч в сферата на рисковото и портфейлно 

финансиране, инвестиращи в глобални предприемачи и подпомагащи развитието на 

международни бизнес формации, осигуряващи възможност на високоразвитите 

български компании да привлекат американски капиталовложения. 

                  

II. ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ОСОБЕНОСТИ 

                  

САЩ са федерална република, която обхваща петдесет отделни щата, както и 

териториите на Гуам, Северните Мариански острови, Пуерто Рико, Вирджинските 

острови и Американска Самоа. Конституцията на САЩ от 1787 г. се основава на 

модела на федералната република и принципа за разделението на властите между 

три клона на държавното управление: Изпълнителната, която включва Президента и 

назначения от него кабинет; Законодателната, която се състои от двукамерен Конгрес 

– Камарата на представителите и Сенат, като и от двете могат да произлизат 

законопроекти; и Съдебна, оглавявана от Върховния Съд на САЩ, който е апелативно 

съдилище и разполага с върховни интерпретативни пълномощия при тълкуването на 

Американската конституция.  

 

Конституцията постановява определени въпроси да бъдат под надзора на 

федералното ниво на управление: външни дела, национална отбрана, поддръжка на 

валутата и регулиране на междущатските търговски отношения. Щатската юрисдикция 

покрива такива области, като углавните закони, гражданските закони, учредяване на 

различни бизнес организации, труд, образование и благотворителни фондове. Под 

нивото на щатските правителства са градските и областни управления. Всеки от 

петдесетте щати има отделна конституция и асоциирано разделение на властта между 

трите клона на управлението.  

 

В политическия живот на САЩ доминират две главни партии, Демократическата 

и Републиканската, които имат явната подкрепа на 90 процента от гласуващия 

електорат. Партиите с нисък малък статут включват Зелената партия, 

Либертарианците и Конституционната партия. Те събират заедно около десет 

процента от електоралните гласове. Последните президентски избори през 2016 г. 

бяха спечелени от кандидата на републиканците и магнат на недвижими имоти Доналд 

Тръмп.  
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III. ПРАЗНИЦИТЕ В САЩ 

                  

Избягвайте бизнес пътуванията в края на ноември, тъй като ще бъде 

невъзможно да уговорите бизнес срещи и летищата ще са изключително натоварени 

поради празника за Деня на благодарността. Националните празници за 2019 г. – 20. 

се празнуват в следните дни: 

                  

За 2019 г.: 

● Нова Година - 1 януари  

● Рожденият ден на Мартин Лутър Кинг – 21 януари 

● Денят на Президента (President‟s Day) - 18 февруари (рожден ден на Джордж 

Вашингтон) 

● Възпоменателен ден (Memorial Day) – 27 май 

● Ден на независимостта (Independence Day) – 4 юли  

● Ден на труда (Labor Day) – 2 септември  

● Колумбов ден (Columbus Day) – 14 октомври 

● Ден на ветерана (Veteran‟s Day) – 11 ноември 

● Ден на благодарността (Thanksgiving Day) – последният четвъртък на ноември, 

през 2019 г. е на 28 ноември 

● Коледа – 25 декември 

 

За 2020 г.: 

● Нова Година - 1 януари  

● Рожденият ден на Мартин Лутър Кинг – 20януари 

● Денят на Президента (President‟s Day) - 17 февруари (рожден ден на Джордж 

Вашингтон) 

● Възпоменателен ден (Memorial Day) – 25 май 

● Ден на независимостта (Independence Day) – 3 и 4 юли  

● Ден на труда (Labor Day) – 7 септември  

● Колумбов ден (Columbus Day) – 12 октомври 

● Ден на ветерана (Veteran‟s Day) – 11 ноември 

● Ден на благодарността (Thanksgiving Day) – последният четвъртък на ноември, 

през 2020 г. е на 26 ноември 

● Коледа – 25 декември 
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Отбележете, че не всички почивни дни се спазват от частния сектор – например, 

докато правителствените учреждения празнуват Деня на ветерана и Деня на Колумб, 

малко частни бизнес-организации правят това. 
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IV. СЕКТОРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

              

АВИАЦИЯ 

                  

САЩ са най-големият световен производител на пътнически и военни самолети 

и това има главен принос в американската икономика (приблизително 325 милиарда 

ЩД на година).4 Въпреки трудните икономически условия, прогнозите са, че 

авиационната индустрия на САЩ ще остане силна и ще продължи да расте. В 

областта на специализирано оборудване, нишови авиационни продукти и секторите за 

обучение на пилоти продължават да съществуват възможности за българските 

компании за доставки за материали за авиационни части (каторазбира се се спазват 

изключително жисоките стандарти за доставчици). Разширението и модернизирането 

на съществуващите летища в САЩ също създава възможности на български 

компании, които предлагат технологии като например системи за подреждане на 

багажа, детекторни устройства по сигурността, оборудване за наблюдение и визуална 

информация, пропускателни устройства при контрола на сигурността, и друго 

оборудване, свързано с инфраструктурата на летищата. 

                  

САЩ са също така сред страните с най-много частни и корпоративни реактивни 

самолети в света, и за българските компании съществуват възможности в областта на 

основния ремонт, доставка на части за ремонт на самолети, вътрешен дизайн и 

материални услуги. 

                  

  

                                                
4
 2013 Aviation Summit, U.S. Chamber of Commerce 

http://www.innovationfiles.org/2013-aviation-summit-highlights-industrys-contributions-to-u-s-economic-competitiveness/
http://www.innovationfiles.org/2013-aviation-summit-highlights-industrys-contributions-to-u-s-economic-competitiveness/
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МЕБЕЛЕН ПАЗАР   

            

Съединените Щати са най-големият пазар за мебели от дърво и най-голям 

вносител в световен мащаб. Исторически, американският пазар е изключително 

динамичен. Докато в началото на 70-те години на ХХ век, най-големите вносители на 

мебели от дърво в САЩ са Канада и Югославия, то в края на същото десетилетие 

Тайван се превръща в основния доставчик като запазва тази си позиция до началото 

на 90-те години на века, когато цената на труда в страната се покачва значително, а 

канадският долар губи позиции спрямо американския долар. Това води до значително 

увеличаване на износа от Канада към САЩ. В началото на 21-ви век обаче, Китай 

заема челната позиция и я запазва и до днес като в момента доставя около 50% от 

обшия годишен внос на мебели от дърво в САЩ. 

 

Останалите водещи доставчици на мебели в САЩ са Виетнам, Канада, Мексико, 

Малайзия и Индонезия. Всяка година се наблюдава значителен ръст на вноса от 

Виетнам и Индия. Вносът от България почти незначителен около 4.1 млн. ЩД, което 

свидетелства за огромния неоползотворен потенциал пред българските 

производители.  

 

Тенденции в американската мебелна инудстрия 

 

Евтиният внос и промяната във вкусовете на американските потребители доведе 

до упадъка и фрагментирането на мебелната индустрия в САЩ от 70-те години на ХХ 

век насам. С прехода към масово производство на мебели, купувачите вече не гледат 

на на тях като на дългосрочна инвестиция, която би могла да бъде предадена не 

следващите поколения. Интересът се измества към мебели, които изглеждат добре и 

са с добро качество за цената си. В резултат на това, потребителите започват да 

харчат все по-малко за мебели и така в началото на 21-ви век, американските 

потребители са мотивирани предимно от ниските цени, а не толкова от високото 

качество на мебелите. Неспособни да се съревноват с евтината продукция идваща от 

чужбина, множество американски комании са принуждават да закрият производствата 

си или да се ориентират към преместване на фабриките си в чужбина.  

 

В опит да запазят своите позиции на американция пазар, местните компании се 

фокусират върху компетенции, в които имат сравнително предимство - дизайн, 

качествени довършителни работи, добро познание на пазара и отлично обслужване. 

Американските фирми виждат възможност да запазят своите позиции главно чрез: 

● специализация и създаване на висококачествни продукти по поръчка; 
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● услуги по реновиране на качествени стари мебели; 

● развитие на регионални центрове/клъстери ( тясно сътрудничество с други 

фирми в бранша); 

● установяване на силна връзка с клиентите и задоволяване на техните 

специфични потребности. 

 

Американските компании не могат да си позволят да продължат опитите си да 

произвеждат евтини продукти, за да спрат вноса от страни с по-ниско заплатена 

работна ръка и евтин добив на дървесина. Като единствена възможност пред 

индустрията в момента се възприемат инвестициите в обучение, иновации и 

създаването на продукти с много високо качество.  

 

С покачването на цената на труда в Китай и други азиатски страни и с поскъпването 

на транспортните разходи, множество американски производители се оринтират към 

връщане на производството в САЩ и/или преместването му в Мексико. Тази тенденция 

е подпомогната от разликата във валутните курсове и от проблемите по поддържането 

на линии за доставка, обхващащи половината земно кълбо. Според водещата 

консултанска компания Boston Consulting Group (BCG), връщането на производството в 

САЩ може да доведе до създаването на 2-3 милиона нови работни места в 

американската икономика. 

 

Също така, чрез приетите през 2008 г., промени в закона Лейси (Lacey Act), се 

забранвят внасянето на нелегално добита дървесина и произведените от нея мебели. 

Законът изисква вносителите да декларират страната на добив, вида дървесина, 

нейното количество и качество. Тази промяна засяга предимно дървесина добита в 

Централна Африка, Южна Америка и Югоизточна Азия. Изменението в закона се счита 

за стъпка в положителна насока към запазване целостта на американската мебелна 

индустрия, но също така дава по-голям шанс на страни със сравнително високи 

стандарти в дърводобива и производството на мебели като България и останалите 

членки на Европейския съюз (ЕС) да получат по-голяма дял от американския пазар за 

сметка на страните от горепосочените региони.  

 

Отново според BCG, 2015 г. е повратна година за американската мебелна 

индустрия, защото цената на внасянето на мебели от Китай се изравни с тази на 

производството им в някои части на САЩ и Мексико. Близостта на Мексико до САЩ 

може да изиграе ключова роля в превръщането на страната в ключов вносител на 

евтина мебел от дърво. Мебелите произведени в Мексико могат да достигнат 

американските потребители значително по-бързо от тези, внесени от Китай. Също 
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така, Мексико се ползва от предимството на безмитна търговия със САЩ, 

благодарениа на Северно-американското търговско споразумение (NAFTA).   

От 1 юни 2019 САЩ започнаха да събират и по-високи, 25%ни мита върху  мебелите от 

Китай, като една от много от китайските стоки, пристигащи по море в американските 

пристанища и засягащи  широк набор от потребителски стоки и компоненти, 

включително и модеми за интернет и рутери, печатни платки,  прахосмукачки и 

осветителни тела. 

 

 

Дървесина и други материали 

 

Традиционно, солидната дървесина и шперплат се възприемат като основните 

материали за производство на мебели в САЩ. С покачването на цените на 

дървесината и шперплата обаче се наблюдава тенденция към използването на 

алтернативни материали, а именно: 

● oriented strandboard (OSB); 

● инженерна дървесина: laminated veneer lumber (LVL), parallel strand lumber (PSL), 

и laminated strand lumber (LSL). 

 

Тези материали могат да бъдат произведени без празнини в себе си, чворове и 

проблеми с покритието. Те са лесни за обработка и имат множество индустриални 

апликации. Проблемът с тези материали е, че те не се възприемат веднага от 

потребителите, които са свикнали с мебели от солидна дървесина. Въпреки качествата 

си, тези материали няма да бъдат приети добре от американските потрбители, освен 

ако нямат висока естетическа стойност или са прикрити под тапицерия и/или други 

материали. Това е предизвикателство пред производителите, но също така дава 

възможност на българските компании да разработят иновативни продукти, които са 

същевременно естетически издържани и поносими ценово за американските 

потребители. 

 

Пазарни сектори 

 

Мебеланата индустрия е сегментира в три сектора, въз основа характера на 

потребителите: 

● Домакинства: обслужване домашните потреби на клиенти чрез тървогвски 

обекти и вериги. 

● Големи обекти: мебели за хотели, училища, круизни кораби, болници, 

ресторанти, жилищни комплекси, летища и др. 
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● Офиси: маси, бюра, столове, работни станции, шкафове и други артикули. 

 

Значителен разтеж се наблюдава особено във втория сектор. Причината за това се 

дължи главно поради факта, че круизните кораби са една от най-бързо развиващите се 

индустрии в глобален мащаб. Производителите на круизни кораби се надпреварват в 

създадаването на все по-големи и луксозни плавателни съдове, което автоматично 

увеличава нуждата от обзавеждането им с качествени мебели от дърво. От друга 

страна, докато размерът на залите и каютите расте, в домакинския сектор и неговите 

потребителски групи се наблюдава обратната тенденция. 

 

Потребителски групи 

 

Най-голямата група потребители е във възрастовия диапазон между 25 години и 

44 години. Този сегмент е съставен от собствениците на нови домове и тези, които се 

интересуват от замяната на стари мебели с нови и на закупуването на такива от по-

висок клас. Докато през изминалите десетилетия тенденцията сред населението в 

САЩ бе към преместване от апартаменти в големите градовете към къщи в 

предградиата, то сега се наблюдава обратната тенденция. Нещо повече, размерът на 

апартаментите в новите жилищни комплекси намалява, а с това и нуждата от повече и 

по-големи мебели. Сега потребителите търсят повече функционалност в по-малък 

размер, което може да бъде възприето като възможност пред българските 

производители, които могат да предложат иновативни решения в тази продуктова 

ниша.  

 

По-младите американски потребители се интересуват изключително от мебели, 

които щадят природата - а именно, възстановяване на стари качествени мебели, 

производство, което не хаби много енергийни ресурси, използване на стари материали 

за създаването на нови мебели и др. Наблюдава се и засилен интерес от всички 

възрастови групи към т.нар. движение “направи си сам”. С нарастване на броя места, 

където потребителите могат да се научат да ползват и създават лесно мебели по свой 

дизайн, чрез използването на компютърно управляеми фрези (CNC Milling), този сектор 

може би ще отбележи значителен растеж през следващите години.  

 

Въпреки, че живеем във все по-дигитализиран свят, американските потребители 

все още не предпочитат да купуват мебелите си от онлайн магазини. На този етап, 

удобството на този тип пазаруване не може да замени досега с готовия продукт в 

търговските вериги.  
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Традиционно мебелната индустрия не се слави с отлично обслужване на 

клиента, но изглежда, че това играе все по-голямо значение за спечелването на 

позиция на американския пазар. Тези производители, които успеят да подобрят 

производствения си процес и задоволят специфичните нужди на отделните клиенти, 

ще бъдат тези, които ще имат конкурентно предимство в  бъдеще.  

 

Дистрибуторски канали 

 

С превръщането на САЩ от основен производител в главен вносител на мебели в 

световен мащаб, основните мебелни фирми и търговци на мебели разработват четири 

главни дистрибуторски стратегии: 

 

1. Производителите вннасят продукти от Китай и други основни производители с 

помощта на компания-представител в съответната страна. 

2. Американските производители произвеждат мебелите в Китай или други страни 

с евтина работна ръка и ресурси, инвестирайки в инфраструктурата на 

съответната страна/страни. 

3. Американските търговци купуват директно от китайски или други чуждестранни 

производители. 

4. Посредници на американски компании внасят продукти от чужбина и ги продават 

директно на дребни търговци. 

 

В първите два случая, производителите могат да решат да внесат определи 

продукти и да произведат други локално. Тези дистрибуторски стратегии са 

илюстрирани в графиката по-долу: 
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Основни търговски вериги 

 

Поради своя характер, мебелният бизнес изисква наличието на големи складове 

и търговски площи. Транспортирането на мебелите е трудо и енергоемко и това е 

причината крайният потребител да заплаща поне двойно цената за създаването на 

дадена мебел (добив на материал, труд, режийни разходи). 

 

Много производители на мебели са се опитвали и са се проваляли в опитите си 

да създадат своя собствена търговска мрежа. Най-големите изключения от това 

правило са Ethan Allen, Ashley Furniture HomeStores и La-Z-Boy. Големи дистрибуторски 

компании като Costco и Sam‟s Club и универсални магазини като Macy‟s и JC Penney 

също са правили неуспешни опити да получат солиден дял от мебелния пазар. Това 

което отличава големите печеливши от големите губещи в продажбата на мебели е 

отличното обслужване на клиенти. Тези компании, които се ползват със завидно 

реноме и са препоръчвани от доволни клиенти са тези, които постепенно се 

утвърждават като лидерите в бранша. 

 

За да могат българските мебели да достигнат до американските потребители, 

препоръчваме установяването на партньорство с основните търговци на мебели в 

страната. Прилагаме списък на най-големите конвенционални магазини за мебели в 

САЩ и годишниуте им продажби през 2012 г.:  

● Ashley Furniture HomeStores (2.9 млрд. ЩД) 
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● Rooms To Go (1.6 млрд. ЩД) 

● Berkshire Hathaway (1.3 млрд. ЩД) 

● Raymour & Flaninga (1.09 млрд. ЩД) 

● American Signature (900 млн. ЩД) 

● Ethan Allen (704 млн. ЩД) 

 

Най-големите специализирани магазини са: 

● IKEA (2.5 млрд. ЩД) 

● Williams-Sonoma (1.9 млрд. ЩД) 

● Mattress Firm (1.16 млрд. ЩД) 

● Pier 1 Imports (1.12 млрд. ЩД) 

● Sleepy‟s (976 млн. ЩД) 

● La-Z-Boy (902 млн. ЩД) 

 

В последните години се наблюдава засилен растеж сред специализираните 

магазини от повече от 10% на годишна база. Общият размер на продажбите на мебели 

в САЩ надминава 30 млрд. ЩД годишно. 

 

За да са конкурнетни на американския пазар, българските производители трябва да 

се фокусират над използването на адекватен маркетинг и създаването на 

разпознаваеми марки. Те могат да почерпят от опита на модната индустрия, където 

продукти с близко качество се търгуват на много различна цена, благодарание на това 

как потребителя възприема търговската марка. Така и в мебелната индустрия, тези 

марки, които намерят начин да се отличат от останалите ще бъдат големите 

победители в бъдеще. Още веднъж, Това което е ключово на американския пазар е 

съчетаването на приемливо качество, функционалност, ефективна логистика и 

задоволяване на потребителските нужди.  

 

Основни търговски асоциации 

 

Наименование Адрес Фокус 

American Home 

Furnishing 

Association 

1912 Eastchester Drive 

Suite 100 

High Point, NC 27265 

Phone:336.884.5000  

http://www.ahfa.us/  

Производители, 

вносители, 

търговци 

http://www.ahfa.us/
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Sustainable 

Furnishing Council 

100 East King Street, Suite 1 

Edenton NC 27932 

Phone:(252) 368-1098 

http://www.sustainablefurnishings.org  

Производители, 

вносители, 

търговци 

National Federation 

of Independent 

Business 

150 W State St, Trenton, NJ 08608 

Phone:(609) 989-8777 

http://www.nfib.com/  

Производители, 

вносители, 

търговци 

National Retail 

Federation 

1101 New York Ave NW, Washington, DC 

20005 

Phone:1-800-673-4692 

http://www.nrf.com  

Търговци 

Independent Office 

Products and 

Furniture Dealers 

Association 

3601 E. Joppa Road, Baltimore, MD 21234 

Phone: 410.931.8100 

http://iopfda.org/  

Търговци 

National Furniture 

Association 

Info@NationalFurnitureAssociation.commail

to:Info@NationalFurnitureAssociation.com 

http://www.nationalfurnitureassociation.com  

Производители, 

търговци 

Business and 

Institutional 

Furniture 

Manufacturers 

Association 

678 Front Ave. NW, Ste. 150 

Grand Rapids, MI 49504-5368 

Phone: 616-285-3963 

http://www.bifma.org/  

Производители 

International Home 

Furnishing 

Representatives 

Association 

Mailing Address: PO Box 670 - High Point, 

NC 27261 

Physical Address: 209 S. Main Street (IHFC 

- M001 LL) High Point, NC 27260 

Phone: 336-889-3920 

http://www.ihfra.org  

Производители, 

доставчици 

Association of 

Woodworking & 

Furnishings 

Suppliers 

2400 E Katella Ave Suite 340 

Anaheim, CA 92806 

(800) 946-AWFS (2937) toll free within U.S. 

(323) 838-9440 

Доставчици 

http://www.sustainablefurnishings.org/
http://www.nfib.com/
http://www.nrf.com/
http://iopfda.org/
mailto:Info@NationalFurnitureAssociation.com
mailto:Info@NationalFurnitureAssociation.com
mailto:Info@NationalFurnitureAssociation.com
http://www.nationalfurnitureassociation.com/
http://www.bifma.org/
http://www.ihfra.org/
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(323) 838-9443 FAX 

http://www.awfs.org  

Furniture Bank 

Association of 

North America 

Furniture Bank of Central Ohio 

118 South Yale Ave. 

Columbus, OH   43222-1369 

Phone: (614) 545-3845 

http://www.furniturebanks.org  

Мебели за 

социално слаби 

 

Основни търговски панаири 

 

Наименование Допълнителна информация 

База данни на мебелни 

панаири 

http://www.expodatabase.com/international-trade-

shows/furniture-interior-design/furniture/usa/2014/  

Списък на панаирите 

през 2014 по месеци 

http://10times.com/usa/furniture-shows/tradeshows  

Списък на панаири през 

2015-2016 

http://www.tradefairdates.com/Furniture-Trade-Shows-

USA-FSL246-L228-S1.html  

International Casual 

Furniture & Accessories 

Market 

http://www.casualmarket.comhttp://www.casualmarket.co

m 

AWFS®Fair 2015 http://awfsfair.org  

Furniture for Style and 

Flair Fair 

http://www.furniturefair.net  

 

                  

  

http://www.awfs.org/
http://www.furniturebanks.org/
http://www.expodatabase.com/international-trade-shows/furniture-interior-design/furniture/usa/2014/
http://www.expodatabase.com/international-trade-shows/furniture-interior-design/furniture/usa/2014/
http://10times.com/usa/furniture-shows/tradeshows
http://www.tradefairdates.com/Furniture-Trade-Shows-USA-FSL246-L228-S1.html
http://www.tradefairdates.com/Furniture-Trade-Shows-USA-FSL246-L228-S1.html
http://www.casualmarket.com/
http://www.casualmarket.com/
http://www.casualmarket.com/
http://awfsfair.org/
http://www.furniturefair.net/
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ХРАНИ И НАПИТКИ 

                  

Според данни на Департамента на земеделието на САЩ от 2018 г., продажбите 

на вносни хранителни и напиткови продукти и маркови храни бележат ръст 

ежегодишно, с изключение на 2009 г. Макар да се отблеязва известно забавяне през 

последните години, средният ръст между 2007 г. и 2017г. е 5.9%.5 Това предлага 

отлични възможности за българските производители, които могат да се ползват от 

положителния имидж на България и репутация в областта на храните и напитките по 

критериите за качество, безопасност и иновация.  

 

Българското Министерство на земеделието и Министерството на икономиката 

работи в тясно сътрудничество с компаниите за специални храни на пазара, особено с 

приложението на финансирани от европейските фондове програми, както и на 

промоции, с цел да разшири продажбите и да набележи нови канали към пазара, така 

че съществува нужда навлизането да продължи и да бъдат привлечени готови за 

износ български компании за храни и напитки. 

 

Търговски панаири 

 

Най-подходящият търговски панаир в САЩ за представяне на вносни храни и 

напитки е Summer Fancy Food Show, провеждащ се в New York през юни.6 Участието 

със скромен щанд не е много скъпо, а можете да си спестите и идването ако помолите 

българи от общността да ви представляват. Панаирът е изключителен като мащаби, 

силно b2b подчертан и българските фирми на него генерират много контакти и 

запитвания. 

Друг подходящ бе бил National Restorants Association Show 7 в Чикаго през май, 

където освен храни и напитки има и всичко за ресторантската индустрия и обслужване 

на клиенти. 

  

Здравословните и деликатесни храни и напитки 

 

Здравословните и деликатесни храни и напитки е най-доходната и 

бързорастяща ниша на американския пазар. Най-голямата търговска верига за 

подобни продукти се нарича Whole Foods с 350 магазина и 1,2 млрд. щатски ЩД 

оборот от продажби. Преди да влезете във връзка с представители на тази верига, 

                                                
5
 United States Department of Agriculture, Economic Research Service 

6
 Specialty Food Association - Summer Fancy Food Show,  

7
 National Restorants Association Show  - https://www.nationalrestaurantshow.com/ 

http://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports.aspx#25416
http://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports.aspx#25416
https://www.specialtyfood.com/shows-events/
https://www.nationalrestaurantshow.com/
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трябва да сте решили множество други въпроси като регистрация във АХЛ, логистика 

на дистрибуцията и маркетингова стратегия. 

Електронните адреси на големите търговски вериги магазини в САЩ 

 

Достъп до директни имейли на мениджъри по снабдяване в хранителния сектор 

на веригите, т.нар „синиър фуд байери”, е една от най-търсените и скъпи за 

придобиване информации в света за които компаниите, навлизащи на американския 

пазар, заплащат десетки хиляди долари за проучване, пътуване до САЩ, срещи и 

маркетингови проучвания. Електроннните адреси не се публикуват никъде, а мейлите 

за контакти с търговските вериги от уеб-страниците им са за обратна връзка с 

клиентите на дребно. Професионалните дистрибуторски компании са развили 

взаимоотношения с тези мениджъри през годините на съвместна работа и затова 

повечето доставчици на веригите ползват тях. Изключение правят огромните 

мултинационлани компании, производителите на собствена марка за дадена верига 

(private label) и конкретно в САЩ – нишови доставчици – производители на органични 

продукти от местни семейни стопанства, ветерани, представители на малцинствата, 

инвалиди и женски кооперации.  

 

Уолмарт например, най-голямата търговска верига в САЩ и света, публикува 

информация за директни доставчици без местен дистрибутор, но само за 

нехранителни стоки (gsnwpodt@wall-mart.com). За регистрация на кандидати за 

доставчици на веригата се изисква да са местна компания, регистрирана на 

територията на САЩ.8 Освен това байерите са разделени по региони на САЩ, 

обикновено територията на страната е разделена на 4 – 6 региона и вие трябва да 

преговаряте с всеки отдел на една и съща верига, отговарящ за даден регион, 

поотделно 

Напоследък се големите вериги имат промени в политиката си с доставчиците в 

опита си да добавят и нови интересни продукти. Набирането на доставчици се 

осъществява  чрез елецтронна система за избор, в която доставчика описва продукта 

си и при интерес предоставя мостри. Тук пак трябва да се има предвид, че е 

необходима регистрация на продуките в ФДА, както и на фирма в САЩ. Например 

Wholefoods веригата беше закупена от Amazon и при нея се ползва същата 

система  https://www.rangeme.com/whole-foods-landing. При тях има и малка особеност 

че регионалните/локалните магазини  могат и сами да си избират и друга стока. Но тук 

трябва да избирате задължително щат, град или регион. 

 

Емигрантският пазар 

                                                
8
 Wal-Mart - National Product Suppliers 

https://www.rangeme.com/whole-foods-landing.%20При
http://corporate.walmart.com/suppliers/apply-to-be-a-supplier/product-suppliers
http://corporate.walmart.com/suppliers/apply-to-be-a-supplier/product-suppliers
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Тази пазарна ниша е най-бърза и лесна за влизане на американския пазар – 

чисто технически можете да започнете износ много бързо за САЩ чрез компаниите, 

обслужващи българската и Източноевропейски емигрантски общности в САЩ (близо 

350 000 българи и 5-6 милиона източноевропейски емигранти). Има няколко 

вноситъели между които най-големите са компании са Малинчо9 6 магазина в различни 

щати и сайт за онлайн търговия и ВиДжи Комерс10 за зареждане на физически 

емигрантски магазини (покриват 40 щата из цяла Америка), Сердика фудс11  (онлайн и 

физически магазини), Пирин фудс12 и др. 

 

Възможности за българските производители 

Съединените щати са най-големият пазар на храни в света, с годишни продажби 

на стойност 5,75 трилиона щатски ЩД (за 2017г.). От това потребление годишният внос 

съставлява 134 млрд. ЩД, а като количество - 74 млн. тона внесени храни.  

 

Годишно САЩ внасят риба и рибни продукти за приблизително 21,3млрд. ЩД, 

сурови плодове и ядки за 21,6 млрд. ЩД, пресни зеленчуци за 12,7 млрд. ЩД, 

актуалните за нас преработени плодове и зеленчуци на стойност 4,7 млрд. ЩД, 

растителни мазнини за 7,2 млрд. ЩД, месо за 8,9 млрд. ЩД и др. 

Българските производители имат отлични неоползотворени възможности на 

най-бързо растящите и доходоносни пазарни сегменти с висок марж добавена 

стойност в хранителния бранш в Америка – специализираните храни и етническата 

пазарна ниша. Тя заема значителен обем от общия пазар на храни и напитки  се 

оценява на 148.7 млрд. ЩД годишни продажби (2018). 

Ако и засега нашите производители трудно да биха могли да заемат място сред 

традиционните масови доставчици на евтини хранителни продукти за САЩ, интересът 

към българските храни според проведени от нас срещи и наблюдения нараства сред 

дистрибуторите, вносителите и доставчици на следните пазари: специализирани храни 

– редки типове сирена (особено бяло саламурено), сертифицирани като органични 

храни, продукти с регистрирано наименование за произход или географско означение, 

продукти без ГМО съставки, продукти без глутен, кошер сертифицирани продукти, 

екологични храни, феър-трейд, продукти, свободни от алергени, специални непознати 

в САЩ хранителни продукти като лютеница (“vegetable spread”), пълнени чушки, сарми 

и др., и на „етническия“ пазар, където българските хранителни продукти се подреждат 

сред все по-популярните типове „средиземноморски“ храни и „източноевропейски 

                                                
9
 Malincho - Imported European Foods 

10
 VG Commerce 

11 https://www.serdikabg.com/ 
12

 https://www.pirinfoods.com/ 

http://malincho.com/
http://malincho.com/
http://www.vgcommerce.net/
http://www.vgcommerce.net/
https://www.serdikabg.com/
https://www.pirinfoods.com/
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храни“. 47% от анкетираните от маркетинговата агенция Минтрел вносители и 

дистрибутори са заявили намерение през. да въведат нови продукти спадащи в 

категорията „средиземноморски храни“  и съответно 15% от тях възнамеряват да 

търсят нови хранителни продукти от източноевропейски произход.  Най-голям дял при 

специализираните храни заемат „редките“ / специални сирена със годишни продажби 

от 4млрд. ЩД, следвани от чипсовете, прецели и крекери (1,8млрд.), спеиализрани 

типове кафе и кисело мляко и кефир със съответни пазари от по 1,7 и 1,6млрд. ЩД. 

Засега от хранителните продукти от България за САЩ се изнасят консервирани 

плодове и зеленчуци за едва 10млн ЩД, десертни продукти за 2млн. ЩД, сирене, 

кашкавал и пчелен мед за 13млн. ЩД и други по-малки на стойност продукти.  

Пазарните канали при хранителните стоки и особено специализираните храни са 

организирани около веригите за търговия на дребно и ресторантската индустрия от 

една страна, и вносителите, дистрибуторите и „ритейл брокерите“. Последният е 

характерен за САЩ пазарен участник, който се занимава с планирането на развитието 

на продукта. Под „вносител“ в САЩ се разбира повече агенция за обработка на 

митнически документи, логистика и складиране, а под „дистрибутор“ – не съвсем, както 

е в Европа, фирма за предлагане на продукта на нови търговски партньори, а повече 

развозваческа и куриерска фирма, 3PL оператор и подобни, като ролите им често се 

припокриват и преливат в зависимост от продукта и целевия пазар.  

Най-големите дистрибуторски компании в САЩ са лидерът Sysco с 18% пазарен 

дял от целия пазар на рани в САЩ, US Food, Performance food group, Reinhart food 

service и Gordon Food Service, чиито пазарни дялове прилагаме по-долу. Работата с 

най-големите дистрибуторски компании не е особено лесна за малки и средни фирми, 

защото те всъщност работят срещу предварително заплащане – в САЩ за разлика от 

Европа дистрибуторската и брокерска дейност при големите фирми е услуга като всяка 

друга, за която се издава фактура. За това СТИВ препоръчва работата с по-малки 

вносители, брокери и дистрибутори, чиито контакти са приложени в края на текста. 

С малки изключения за българска фирма да работи директно с отделите по 

снабдяване на големите търговски вериги в САЩ (подредени по обем на продажбите 

по-долу) е също почти невъзможно поради изискванията им за наличие на 

мърчъндайзери на място, маркетингова подкрепа на продукта, лицензиран склад, 

застраховка „Отговорност на продукта” (Product liability insurance”) и точна навременна 

доставка на малки количества, както и за минимален оборот от поне 5млн. ЩД на 

година (при повечето вериги) за листване на доставчика.  
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По тази причина почти всички износители на храни в търговската мрежа 

използват вносители и дистрибутори.  

Що се отнася до емигрантския сегмент, то тази пазарна ниша е най-бърза и 

лесна за влизане на „американския“ пазар – чисто технически може да се започне 

износ за САЩ много бързо чрез фирмите, обслужващи българската и 

източноевропейски емигрантски общности в САЩ, близо 350 000 българи и 5-6 

милиона източноевропейски емигранти, концентрирани предимно в американския 

Среден запад. По различни сведения от търговците в САЩ има около 40 чисто 

български магазини за хранителни стоки. Българските американски компании на този 

пазар са основно:  

Malincho Ins USA, 

www.malincho.com 

malincho@gmail.com 

V&G Commerce Llc 

http://www.vgcommerce.net/ 

support@vgcommerce.net 

Serdika Foods LLS 

http://www.serdikabg.com/ 

Stores Manager 

Email: milena@serdikafoods.us 

 

Pirin Foods 

http://www.pirinfoods.com/ 

pirinfoods@gmail.com 

 

http://www.malincho.com/
mailto:milena@serdikafoods.us
http://www.pirinfoods.com/
mailto:pirinfoods@gmail.com
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 В допълнение към тях предоставяме координатите на вносителят на 

източноевропейски продукти от района на Вашингтон Константин Хиджер и на 

българския магазин тук Express Mart Europa, чиито собственик (българин), който има 

намеренията да започне дистрибуторска дейност със специализирани български храни 

в 5 щата по източното крайбрежие. За полските и руски магазини в средния запад 

особен интерес към внос на български хранителни стоки и дистрибуцията им не само 

на етническия пазар проявява чикагската фирма Food Depot, чиито координати също  

 

 

Konstantin Khizder, Interbalt Products Corp 

8548 Dakota Drive, Gaithersburg, MD 20877-4138 

info@interbaltproducts.com, http://interbaltproducts.com/ 

  

Най-сериозната задача пред българския износител на хранителни продукти за 

САЩ наред с намирането на търговски партньор (вносител/дистрибутор/брокер) е 

задължителната регистрация в американската агенция по храните (Food and Drug 

Administration) дори и преди да са изпратени първите мостри, и транспортирането на 

първите мостри след съответно разменена кореспонденция с партньор, проявяващ 

интерес. СТИВ предоставя както общата информация за това, така и възможни 

варианти, предложени от нас, за готови решения и за двата проблема.  

Регистрацията в FDA (Американската агенция по храните) е задължителна 

процедура по регистрация на производството и технологичния процес на който и да е 

хранителен продукт, в това число и търговските мостри, който ще бъде изнасян за 

САЩ. Тя е като цяло приятелски настроена към износителя, но отнема много време и 

изисква наличието на американски агент за лице за контакти. Извършва се на 

страницата на американската агенция по храните и лекарствата - 

http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/foodfacilityregistration/default.htm За улеснение 

и сведение прилагаме обаче и четири допълнителни възможности на приемливи цени 

mailto:khizder@hotmail.com
http://interbaltproducts.com/
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/foodfacilityregistration/default.htm
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за извършване на тази услуга от партньори тук в САЩ – единият от тях е български 

адвокат, специализирал FDA регистрации, с лиценз за практикуване в щатите 

Вирджиния и Мериленд и в Окръг Колумбия, другият е консултант по вноса на 

хранителни продукти в САЩ (Tria Foods) и третият и четвъртият са най-

професионалните компании за услуги, свързани с регистрации и разрешителни от 

Американската агенция по храните и лекарствата, Registrar и US Food Imports 

 

Адвокат Никола Николов 

nikola.n.nikolov@gmail.com  

tel. 001 202-509-6805  

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Food 

Imports 

LLC 

1010 Wisconsin Avenue NW 

Suite 525 

Washington, DC 20007 

P: +1.202.765.1800 

TF: 1.888.684.2980 

F: +1.202.809.9222 

info@usfoodimports.com 

 

Изработването на етикети съгласно американските изисквания (Nutrition Facts), 

не е сложно и за това американските партньори-вносители са готови да съдействат и 

консултират българския износител. 

По отношение на транспортирането на търговски мостри след като българския 

производител е регистриран в FDA а пратки от приблизително 250кг. До 1т. са на 

разположение отличните групажни контейнерни услуги на фирми като Unimasters 

Logstics, EcuLine, W.T.O. или всеки авиоспедитор на еър карго, както и традиционните 

международни куриерски служби. Изработена е освен тях и готова транспортна схема 

(както а за неразваляеми мостри неизискващи охладен режим, така и за продукти с 

охладен режим на транспорт и съхранение) съвместно с посочената по-горе компания 

mailto:nikola.n.nikolov@gmail.com
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Триа Фуудс със склад в Ню Йорк и Трансмодал от България с база в Пловдив, които са 

готови да поемат и да оферират транспортирането на пратки и по-малки от един или 

половин тон, каквито са класическите групажни пратки в морският транспорт. 

(Координати – Трансмодал, Л. Сяров, l.syarov@transmodal.bg). 

 

Американски вериги за хранителни стоки 

Национални вериги: 

Ahold USA 

Giant 

Martin’s Food Market 

Peapods 

Stop & Shop 

 

Kroger 2460 магазина  

Kroger 

Baker's Supermarkets  

City Market 

Dillons Food Stores 

Food 4 Less, Foods Co.,  

Fred Meyer 

Fry's Food & Drug,  

Gerbes Super Markets, 

Harris Teeter, 

King Soopers 

Owen's,  

Pay Less Super Markets 

Ralphs 

Scott's 

Smith's. 

Publix 1096 магазина 

Safeway Inc. 1458 магазина 

Safeway 

Carrs,  

Pavilions 

Tom Thumb 

Vonshttp://en.wikipedia.org/wiki/Vons 

SuperValu Inc. 1582 магазина 

mailto:l.syarov@transmodal.bg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kroger
http://supermarkets/
http://soopers/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dillons
http://less/
http://co./
http://meyer/
http://drug/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerbes
http://teeter/
http://soopers/
http://market/
http://markets/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ralphs
http://pharmacy/
http://drug/
http://en.wikipedia.org/wiki/Publix
http://inc./
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrs-Safeway
http://pharmacy/
http://en.wikipedia.org/wiki/Vons
http://en.wikipedia.org/wiki/Vons
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Save-A-Lot 

Cub 

Farm Fresh 

Hornbacher's 

Shop 'n Save 

Shoppers. 

 

Регионални магазини 

The Great Atlantic and Pacific Tea Company (A&P)http://company 

A&P Supermarkets (Connecticut, New Jersey, New York) 

Pathmark (New Jersey, New York, and the Philadelphia metropolitan area) 

Super Fresh (Delaware, New Jersey, Pennsylvania) 

The Food Emporium (New York City area) 

Waldbaum's (Brooklyn, Queens, and Staten Island; Nassau and Suffolk counties) 

A Southern Season (North Carolina) 

Balducci's (New York City, Washington, D.C.) 

Brookhaven Marketplace (Chicago area) 

Brookshire Brothers (Texas) 

Buehler's (Ohio) 

Busch's (southeastern US; Michigan) 

Coborns (Minnesota, North Dakota, South Dakota) 

D'Agostino Supermarkets (New York City) 

Angelo Caputo’s (Chicago area) 

Joe Caputo’s (Chicago area) 

D&W Food Centers (Michigan) 

DeMoulas' Market Basket (Massachusetts, New Hampshire, Maine) 

Dierbergs (greater St. Louis) 

Fairway (New York area) 

Fresh Farms (Chicago area) 

Garden Fresh Market (Chicago area) 

Giant Eagle (Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Maryland) 

Gourmet Garage (New York area) 

Gristedes (mostly in Manhattan, New York City) 

H-E-B (Texas, Mexico) 

Hiller's Market (greater Detroit) 

Holiday Market (Royal Oak, Michigan) 

Jungle Jim’s (Cincinnati area) 

Karns Quality Foods (Harrisburg, Pennsylvania area) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Save-A-Lot
http://foods/
http://pharmacy/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hornbacher%27s
http://save/
http://pharmacy/
http://company/
http://company/
http://company/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pathmark
http://fresh/
http://emporium/
http://en.wikipedia.org/wiki/Waldbaum%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Balducci%27s
http://brothers/
http://en.wikipedia.org/wiki/Buehler%27s
http://centers/
http://basket/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dierbergs
http://eagle/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gristedes
http://en.wikipedia.org/wiki/H-E-B
http://foods/
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Key Food (New York City and northern suburbs) 

King Kullen (Long Island, Staten Island) 

Kings (New Jersey, New York) 

Kowalski's (Minnesota) 

Lunds & Byerly’s (Minnesota) 

Market Basket (southeastern Texas, southwestern Louisiana) 

Market of Choice (Oregon) 

Market District (Pennsylvania, Ohio and Indiana) 

Martin's Super Markets (Indiana, Michigan) 

Mariano's Fresh Market (Chicago metropolitan area, Illinois) 

Nugget Markets (northern California)  

Nash Finch Company (upper Midwest) 

Nini Savaggio’s (Detroit area) 

Papa Joe’s (Detroit area) 

Pete’s Fresh Market (Chicago area) 

Shaw's and Star Market (New England) 

Sunset Foods (Illinois) 

Stew Leonard's (Connecticut, New York) 

Treasure Island (Chicago and Wilmette, Illinois) 

Valli Produce – Chicago area 

Vince & Joe’s - Michigan 

Wegmans (Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia) 

Weis Markets (Pennsylvania, Maryland, New York, New Jersey, West Virginia) 

West Side Market (New York area) 

 

Специализирани магазини за здравословни храни 

Central Market (Texas) 

Dorothy Lane Market (Dayton, Ohio area) 

Earth Fare (North Carolina, SE USA, Ohio) 

Spec's Wine, Spirits & Finer Foods (Texas) 

Sprouts Farmers Market  (Arizona, California, Colorado, New Mexico, Oklahoma and 

Texas) 

Trader Joe’s (locations across the USA) 

Whole Foods Market (regions across the USA) 

 

 

E- COMMERCE 

 

http://food/
http://kullen/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lunds
http://basket/
http://choice/
http://markets/
http://market/
http://markets/
http://company/
http://market/
http://www.sunsetfoods.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wegmans
http://markets/
http://market/
http://fare/
http://foods/
http://market/
http://market/
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В днешно време все повече стоки се продават онлайн през различни интернет 

платформи, вкл и много български стоки. По долу са най-големите дигитални търговци 

на хранителни стоки. 

 

 

 

На 21 юни 2018 г. Върховният съд на Съединените щати разреши на отделните 

щати да изискват от онлайн продавачите с „икономическа връзка“ в тяхната държава 

да спазват изискванията на държавата за данък върху продажбите (sales tax). Това 

просто означава, че ако продавачът, независимо къде се намира (може и да е в 

България), прави определена сума в щатски продажби или определен брой сделки с 

купувачи в определен щат, тогава данъчните са длъжни да събират данък върху 

продажбите в този щат. Това изисква да получите FEIN (данъчен номер) и да сте 

готови да декларирате за данък продажби в САЩ.  Някой от платформите като Амазон 

могат да съдействат за плащането на данъка. Разбира се прага за големината за 

събиране на данък зависи от всеки щат.  

 

През 2019 г Алибаба нарави пробив на американският пазар, като вече може не 

само да се купува индустиални количества от Азия но и от Европеиските страни и от 

САЩ. 
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Пчелен Мед 

 

Съединените Щати са един от най-големите пазари за пчелен мед и производни 

на него продукти в света. Годишно от домакинствата индустрията тук се консумират 

общо 220 000 т. мед, от които 165 000т. са внос на стойност близо 400млн. ЩД 

Американското производство на пчелен мед спада с 16% спрямо 2010г. поради 

проблеми с добива и намаляване на пчелите като цяло. Причини за това (явлението 

Colony Collapse Disorder сред американската пчела Apis mellifera) са въведените 

пестициди, някои паразити и болести по пчелите и сушите в Калифорния – един от 

най-важните щати за пчеларството в Америка. 

Средно статистически пазарът на пчелен мед е със стойност 0,6кг. на глава 

годишно, но личното директно потребление се изчислява на 1,2кг. на глава.  45% от 

пчелния мед на американския пазар се използва за индустриални цели в 

хлебопроизводството,  пекарството и в секторите на здравословните и зърнени 

закуски. В САЩ мед се използва при производството на кисело мляко, овкусяването на 

печени ядки и др. 10% се реализират в мрежата за хранене, сервиращите кафе и 

напитки вериги и ХоРеКа сегмента. 

Водещи държави-доставчици на пчелен мед за САЩ са Канада, Индия, 

Бразилия, Аржентина и Виетнам. Срещу китайския пчелен мед са въведени защитни 

мита поради дъмпинговите му цени и нелоялна конкуренция спрямо местните 

производители. 

Въпреки постоянното си повишение от 6% на годишна база, средните борсови 

цени на едро в САЩ на масов пчелен мед вероятно не са сред най-изгодните за 

европейския производител (средната борсова цена на едро на най-добре платеният 

местен американски мед е 2.5 ЩД на килограм FOT производител). Ето защо 

българският пчелен мед има своето потенциално и печелившо място на американския 

пазар според нас предимно като специализиран продукт за продажба в магазините за 

търговия на дребно, най-вече в сегментите на „етническата храна“ и 

„специализираната храна“ (последния включва сертифицираните като органични храни 

и продуктите с регистрирано наименование за произход или географско означение) 

продавани в търговски вериги като Gristendes, Dean and Deluca, Balducii‟s и Fairway по 

Източното крайбрежие и в магазините за здравословна и екологична храна от типа 

вериги Whole Foods и Trader Joes. На тези сегменти цената не е от първостепенно 

значение и не се изискват огромни количества, които биха били непосилни за 

българската пчеларска индустрия. Водещо при тях е качеството, произхода на меда, 

типа цвят и опаковката. СТИВ препоръчва на базата на наблюдения на пазара и 

разговори с дистрибуторите да се разработят красиви иновативни дизайнерски 

опаковки с по-малък грамаж, между 100 и 500 гр., от печена глина или друг естествен 
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материал, с еднакъв и ясно указан източник на меда като цвят, с добро затваряне и 

лесно многократно отваряне, с възможност за повторна употреба на амбалажа за 

други домашни цели като моливници или свещници например (като с примера с 

датските маслени бисквити, които в началото на пазарното си съществуване са били 

купувани заради красивите метални кутии, в които са били опаковани) и по възможност 

прикрепен етикет с историята на семейството, фермата, селото или планината, от 

която е добиван медът (естествено на английски език). Съществуват и допълнителни 

изисквания за изписване на хранителните стойности на етикетите, т.нaр. “Nutrition 

facts”, но за тях препоръчваме износителите да се консултират с търговския си 

партньор в САЩ. 

С малки изключения да се работи директно с отделите по снабдяване на 

големите търговски вериги в САЩ е почти невъзможно поради изискванията им за 

наличие на мърчъндайзери на място, маркетингова подкрепа на продукта, лицензиран 

склад, застраховка „Отговорност на продукта” (Product liability insurance”) и точна 

навременна доставка на малки количества, както и за минимален месечен оборот от 

5млн. ЩД на година за листване на доставчика. По тази причина почти всички 

износители на пчелен мед за директна консумация в търговската мрежа използват 

вносители и дистрибутори. СТИВ има удоволствието да препоръча в приложението 

след текста на настоящата справка списък с общи вносители, брокери и дистрибутори 

на пчелен  мед, с които българските износители да се свържат за представяне на 

продукта си. 

Що се отнася до документалната част и проблемите за решаване пред износа, 

то принципните нормативни изисквания са следните: 

 1) за осъществяването на износ пчеларите (или обединенията им или 

експортните им консултанти/търговци и конолидиращи търговски количества брокери) 

е нужно да се регистрират като предприятие по реда на Наредба № 9 / 22.06.2005 г. за 

условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на 

восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и 

търговия с пчелен мед и пчелни продукти. 

2) да си извадят от съответната териториална дирекция на БАБХ ветеринарен 

сертификат форма 7А, включващ анализ за отсъствие на регистрирани заразни 

заболявания в пчелина и съответно неналичие на антибиотици. 

3) регистрация в FDA (Американската агенция по храните).  

4) изработване на етикети съгласно американските изисквания (Nutrition Facts), 

което не е сложно и за което също американските партньори-вносители са готови да 

съдействат и консултират 

Основните предизвикателства за решаване пред потенциалните износители на 

пчелен мед от България за САЩ са да намерят начин: 
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 1) Пчеларите или експортните им кооперации / експортни консултанти / 

търговски къщи, да могат да покрият изискванията на въпросната наредба № 9 и да се 

регистрират като предприятие за търговия с пчелни продукти 

2) Ползването на вече регистрирано предприятие, ако е кооперация или 

търговска къща или консултант,  като посредник да не оскъпява излишно стоката и при 

разфасоването на меда в малки опаковки да запазва качеството му.  

 

  3) При регистрацията в FDA фирмата дава съгласие за възможна проверка на 

място от американска страна. Проверките се извършват веднъж годишно на случаен 

принцип само на действащи износители за сметка на Американската агенция при 

първата проверка за годината, която не натоварва износителите финансово. 

Вероятността за втора за година проверка е много малко вероятна. 

  4) Едно от изискванията на FDA за етикетите на продуктите е таблицата с 

енергийните стойности да съдържа доста повече показатели в сравнение с 

българските норми. Износителят трябва да намери начин да ги установи чрез 

изследвания.  

  5) Износителите е нужно да намерят начин да извършат анализ за липса на 

антибиотици в меда ; извършва се в чужбина, предимно в Германия. Прилагаме модел 

на такъв документ с показатели в него и координати на лабораторията в Германия, 

която го извършва и заличено името на българския износител, който го е поръчал.  

  6) Може би вероятно най-сериозното предизвикателство пред износителят на 

мед е в  издаването на ветеринарен сертификат за износ от БАБХ - от там изискват 

фирмата износител първо да е направила регистрация в Американската агенция по 

храните и лекарствата (FDA). Според един от представителите от бранша БАБХ 

изискват износителят вече да имал и проверка от FDA, което е необходимо да се 

проучи допълнително*. (*Желателно е да се проучи доколко има законови основания 

за такова изискване; за една новостартираща фирма е невъзможно вече да е имала 

проверка от FDA). По информация на СТИВ всички тези въпроси и услуги по 

сертифициране, тестване, съответствие, показатели и др. могат да се решат наедно 

място от компания с офис и в България, специализирала именно в такива услуги, 

правещи лесно и възможно експортирането на продукти в трети страни извън ЕС. 

Предоставяме координати: 

 

Petar Anastasov 

Marketing Manager 

 www.intertek.bg  

 24A Acad. Metodi Popov Fl.5 

Sofia 1113 BULGARIA 

http://www.intertek.bg/
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 Phone: +359 (2) 4918880 

Mobile: +359 888 91 97 45 

Fax:+359 2 950 11 90 

Email:petar.anastasov@intertek.com 

 

По-долу прилагаме според нас най-важната информация - списък с потенциални 

търговски партньори – вносители, дистрибутори, търговци на едро и брокери на пчелен 

мед и апи-продукти: 

Grapes & Barley, LLC 

G&B Importers 

Robert Hayk (говори български) 

6701 Democracy Blvd, Suite 300 

Bethesda, MD 20817 

(301) 469-0124 

robert@gandbimporters.commailto:robert@gandbimporters.com 

www.gandbimporters.com  

 

Adamba Imports Intl. 

585 Meserole St 

Brooklyn, NY 11237-1119 

Contact: Adam M Bak, President 

Tel:718-628-9700 

FAX: 718-628-0920 

www.adamba.com 

 

Bee Natural Honey LLC 

14240 SW 256th St 

Princeton, FL 33032-6506 

Contact: Asher Cohen, 

Tel:305-258-1110 FAX: 305-258-5580 

info@beenaturalhoney.com 

www.beenaturalhoney.com 

 

Honey Solutions 

Address: 

11711 Interstate 10,  

Baytown TX 77520 

mailto:robert@gandbimporters.com
mailto:robert@gandbimporters.com
http://www.gandbimporters.com/
http://www.adamba.com/
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Telephone: 

(281) 576-1700 

Email: Honey Purchasing and Financial Management: Gerry@honeysolutions.com 

Alisha@honeysolutions.com 

 

Euro-American Brands, LLC 

95 Route 17 South  

Paramus, NJ 07446 

www.euroamericanbrands.com 

Linda M. Wette 

lwette@euroamericanbrands.com 

201-368-2624 

201-368-2512 (fax)  

 

MI Import Export LLC: 

8425 Parkside Dr  

Grand Blanc, MI 48439 

Paul Walia  

paulwalia@miimportexport.com 

(810) 610-2227 

(810) 320-0282 (fax)  

 

BEST FOOD SUPPLIES CORP. 

24100 Lake Shore Dr  

Manhattan-Chicago Land, IL 60442 

www.bfsupplies.comhttp://www.bfsupplies.com 

Lorena Travella / ltravella@bfsupplies.com 

info@bfsupplies.com 

(815) 412-4518 

 

Delta Food International Inc: 

7056 Archibald Ave Ste 102-158  

Corona, CA 92880 

www.deltahoney.comhttp://www.deltahoney.com 

Jeffrey Dong 

info@deltahoney.com 

(951) 817-7868 

(951) 848-0872 (fax)  

mailto:Alisha@honeysolutions.com
mailto:Alisha@honeysolutions.com
http://www.euroamericanbrands.com/
mailto:lwette@euroamericanbrands.com
mailto:paulwalia@miimportexport.com
http://www.bfsupplies.com/
http://www.bfsupplies.com/
mailto:info@bfsupplies.com
http://www.deltahoney.com/
http://www.deltahoney.com/
mailto:info@deltahoney.com
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Honeytree Inc.: 

8570 Monroe Rd  

Onsted, MI 49265 

www.honeytreehoney.comhttp://www.honeytreehoney.com 

Sales Department  

info@honeytreehoney.com 

(800) 968-1889 

(517) 467-2056 (fax)  

 

Natural Honey Importers 

4806 North Oaks Blvd  

North Brunswick, NJ 08902 

www.naturalhoneyimporters.comhttp://www.naturalhoneyimporters.com 

Amandeep Singh 

sales@naturalhoneyimporters.com 

(646) 662 4041 

(212) 764 2449 (fax)  

 

Glorybee Natural Sweetners 

P.O. Box 2744 

Eugene, OR 97402-0277 

Contact: Richard T. Turanski, 

President 

Tel:541 689-0913 

FAX: 541-762-7173 

dans@glorybeefoods.com 

http://www.glorybeefoods.comhttp://www.glorybeefoods.com 

Smoot Honey Co., Inc. 

PO Box 158 

Power, MT 59468-0158 

Contact: Mark Jensen, V-P. 

Tel:406-463-2227 

FAX: 406-463-2583 

<Product / Service Description:> 

Food preparations 

Honey 

 

http://www.honeytreehoney.com/
http://www.honeytreehoney.com/
mailto:info@honeytreehoney.com
http://www.naturalhoneyimporters.com/
http://www.naturalhoneyimporters.com/
mailto:sales@naturalhoneyimporters.com
http://www.glorybeefoods.com/
http://www.glorybeefoods.com/
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Приложения – необходима примерна експортна документация: 

Примерен сертификат с показатели на пчелния мед в германска лаборатория: 
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Примерен ветеринарен сертификат за износ на пчелен мед за САЩ: 
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Примерен експортен фитосанитарен сертификат за износ за САЩ (с фумигирани 

дървени палети): 
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ВИНО 

                  

Според прогнозите, пазарът на вино в САЩ ще се разрасне до 407 милиона каси 

трапезно вино до 2030 г. от продадените през 2009 г. 282 милиона каси, което 

представя значителна възможност за българското вино. България е в добри позиции 

за растеж, макар че се представя незадоволително в САЩ. Според Департамента по 

търговия на САЩ, през 2018 г. 87% от общия обем на вноса на вино в страната се 

държи от Италия (32%), Франция (30%), Нова Зеландия (7%), Австралия (6,8%), 

Испания (6%),13 Аржентина (5,1%) и Чили (4,7%). 

 

Въпреки, че вносът на вино в САЩ е доминиран от европейски производители, 

расте конкуренцията от Нова Зеландия, Чили, Южна Африка и Австралия, при по-ниски 

ценови показатели. Совиньон Блан в момента заема само четири процента от общия 

американски пазар, предлагайки множество възможности за увеличени продажби. 

Други сортови марки с добри перспективи за пазарно развитие, макар и в по-малък 

мащаб, включват Шардоне, Пино Гри и Ризлинг. Американският потребител е 

любопитен за нови вина и марки с подчертано предпочитание към по-качествените и 

леки вина, с ниски танин, алкохолност/спирт и киселинност. Това обикновено 

затруднява повечето от българските износители, работили за източните пазари и 

Русия  през последните десетилетия, защото трябва да пригодят продуктите си към 

специфичния американски вкус.  

 

Тези, които за пръв път изнасят за САЩ трябва да са наясно с традиционната 

тристепенна система за продажба на алкохолни напитки в САЩ - вносител,  

дистрибутор и ритейл продавач (търговски обект или заведение), като всеки има нужда 

от отделен лиценз. Също така, всеки от петдесетте щати има свои собствени закони за 

продажба и разпространение на алкохолни напитки. В Пенсилвания например има 

пълен монопол на една щатска компания на продажбата на вино. 

 

Вносител може да е само една фирма на едно място, която да продава на 

дистрибутори в различните щати, които пък от своя страна да продават на търговски 

обекти и заведения. За всеки отделен щат е необходимо в повечето случаи да 

работите с отделен лицензиран дистрибутор за този конкретен щат, т.е., вашият 

вносител да работи с него (той няма правото да купува директно от вас по закон, освен 

ако не си е извадил лиценз и за вносител). Много малко са дистрибуторите с покритие 

в много щати. Най-големите такива са Southern Wine and Spirits и Republic National. 

 

                                                
13

 Economic Reasurch Services https://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports/ 

https://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports/
https://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports/
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Митото е около 4.5%, а разходите за транспорт – по думите на вносителите - 

между 4-6% от стойността или около 3500-4000 щатски ЩД за 24 т. 40„-футов 

контейнер до най-масово ползваните пристанища - Ню Джърси и Норфолк. 

 

В случай, че искате да изпратите мостри на вина до САЩ, в повечето щати ще 

се наложи да направите регистрация на етикетите им. Препоръчваме да се 

консултирате с фирма, която е специализарана за вадене на лиценз за етикети за 

мостри. Без инвестиция в регистрация на етикета, едно или две посещения за срещи 

на място, специален сайт и онлайн маркетинг със store locator, някакъв вид реклама, 

събития за пробване на виното, участие в специализирани търговски панаири и in-store 

wine tasting и известни количества, експедирани на загуба или промоционални мостри,  

виното ви няма да се представи добре на пазара, дори и да доставите един контейнер 

след дългата процедура по регистрацията и да убедите някой дистрибутор в няколко 

щата да го вземе за продажба. 

 

За навлизане на американския пазар са необходими собствени инвестиции, 

способност за разсрочено плащане и много време, защото че пазарът е силно 

регулиран и сегментиран. Ето защо, трява да бъдете креативни и да се възползвате от 

всички възможности да промотирате своите вина, включително чрез организаране на 

дегустации на вашите вина на приеми, събития и концерти на българската общност в 

САЩ. С повече упорство и усилна работа, можете да наложите своите продукти 

успешно, а възнагражданието ви ще бъде богато. 

 

КАК ДА ПРОДАВАМЕ ВИНО НА АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР 

 

САЩ са най-големия пазар за вино в света на обща стойност около 34,6 

милиарда ЩД  - в т.ч. местни и вносни вина. Местното производство задоволява около 

60% от консумацията, а останалите 40% се доставят от внос, което съставлява около 

3,3 милиона хектолитра. 

 

Косумацията на вино в САЩ нараства ежегодно,  засега годишното потребление 

е около 2,834 млн. литра. Делът на типовете вино от общите продажби е както следва: 

47% червени, 40% бели и 13% розе. От видовете вина в САЩ най-популярни са, както 

следва: Шардоне – 21% пазарен дял, Каберне Совиньон – 12% , Мерло – 9% и Пино 

Гриджио – 8%. Нараства делът на Пино Ноар, Совиньон Блан, Малбек и Сира. 

Търговската мрежа на дребно реализира 80% от продажбите, а останалите  20% се 

продават чрез ресторантите. Потребителите на вино в Америка възлизат на 100 
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милиона души, от които 54% са редовни консуматори и осигуряват 94% от от 

продажбите.  

 

Американското законодателство за регулирането на производството и 

търговията с вино е усложнено и много строго. Като водещ принцип е въведено 

изискването за разделение на отговорностите на три нива – производител, търговец на 

едро (включва и вносителите)  и търговец на дребно. Едно и също юридическо лице 

или свързани лица могат да извършват само една от тези дейности.  

 

Създадени са лицензионни изисквания на федерално и щатско ниво, а някъде 

дори отделните окръзи имат свои регулации. На федерално ниво се издава базовия 

лиценз в една от трите вида дейности и се контролира уникалността на продуктите 

чрез регистрацията на етикетите. На федерално ниво се събира и митническата такса 

при вноса на вино, която е варира според стойността на виното и алкохолното 

съдържание.  

 

Отделните щати в Америка имат различни лицензионни режими, регулации, 

акцизи и данък продажби.  Повече информация за режима на вноса, етикетиране, внос 

на мостри, регистрацията в Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) може 

да се получи на страницата на Бюрото за данъци и търговия с алкохол и цигари - 

http://www.ttb.gov, както и на съответния уеб-сайт на отделните щати. 

 

Действащият лицензионен и облагателен режим на практика позволява 

дейностите по търговията с вино да бъдат извършвани само от американски 

юридически лица. Фактически внос на вино в САЩ може да се извършва само от 

американска компания, притежаваща федерални и щатски лицензи за внос и търговия 

на едро. Тя трябва да притежава и склад, регистриран на федерално и щатско ниво, 

който подлежи на контрол от специализираните органи за налагането на закона и 

правилата за търговия със спортни напитки.    

 

В САЩ се внася българско вино от много години, като обемът през 2009 г. е бил 

най-голям - близо 1 млн. щ.д. За 2012 г. обемът възлиза на скромните 519 000 щ.д. 

 

На  американския пазар доминира вкусът към по-леки вина с по-малко танини, 

по ниска киселинност и по-слабо влияние и усещане на барика, както и по-ниско 

алкохолно съдържание. Харесват се балансирани вина, изработен е традиционен вкус 

към различните сортове и българските производители, които желаят да успеят като 

износители, трябва да съобразят продуктовата си гама към тези изисквания.  

http://www.ttb.gov/
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Вносителите на български вина в САЩ коментират, че американският вкус е 

точно противополжен на руския, с който нашите износители са свикнали, което често 

се оказва проблем. Най-честият проблем, с който потенциалните купувачи се 

сблъскват е, че много малко български винопроизводители са склонни да променят 

традициите и рецептурата си. Американският пазар изисква поддържане на 

повторяемо качество и рецепетура на партидите, постоянен източник на суровината и 

оптимизиране на разходите.  

 

Досега български марки се опитват да навлязат на пазара обикновено с 

ценовите и качествени категории, с които имаме най-малък или нищожен шанс да 

успеем – с нискокачествени вина на ниска цена и с бутикови свръх-висококачествени 

на непродаваемо висока цена. 

 

Като цяло българското вино е непознато на американския пазар, а сред 

специалистите се счита за грубо и неподходящо за американския вкус. Непознати са 

апелациите на българското вино, специфичните сортове, законодателството за 

контрола на виното, историята, географията и традициите в производството.  

 

Въпреки това американският потребител е любознателен  и ще бъде склонен да 

опита от българското вино, ако се предлага балансиран продукт като цена и качество, 

а след това се поддържа производство, осигуряващо достатъчно количество и 

сравнително постоянство в качеството. Тръгвайки към американския пазар българския 

производител на вино трябва да е подготвен да  отговори на изискванията за лоялност 

към пазара и да поеме дългосрочен ангажимент да развива и поддържа качеството и 

постоянството на доставките.  

  

Налага се изводът, че за да внесе вино в САЩ българският производител трябва 

да реши как ще осигури участието си на американския пазар – чрез със собствен, 

платен и контролиран от него представител (американско юридическо лице) или чрез 

осъществяване на контакт със лицензиран американски вносител, който вече е на 

пазара. 

 

За самостоятелно придобиване на всички изискващи се лицензи закона са 

необходими между година-година и половина и първоначални инвестиции от около 100 

000 щ.д., в т.ч.: лицнезиране, адвокати, етикети, оборотни средства, подготовка и 

доставка на мостри, пътни разходи, транспортни разходи, поръчка на първа партида, 

федерални митнически такси и др.  
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Това поставя определена бариера за навлизането на пазара. Вариант за 

ускоряване на процеса е ако се създаде контакт с някой от лицензираните търговци на 

българско вино в САЩ, които поддържат връзка с посолството.  

 

Търговската ни служба към Посолството може да спомогне за този процес, но не 

може да се ангажира в него.  

Препоръчваме и участие в панаири и изложения като WWM (http://www.wwm-

global.com/en/) срещи Б2Б производител и купувач(дистрибутор, на едро, на едро и др.) 

 

За улеснение на заинтересуваните производители прилагаме контактите на  

водещите търговци – вносители на българско вино тук, с които при желание може да 

се осъществи контакт: 

 

Malinka Imports 

www.malinkaimports.com  

Алина Пенчев 

+1 609 334 8302 

alinapentchev@gmail.com 

 

Rebel Wine & Spirits 

http://www.rebelimport.com/ 

Стефан Манчев 

4132 S. Rainbow BLVD. #150 

Las Vegas, NV 89103 

1533 W Oakey Blvd, Las Vegas, NV 89102 

Direct: 001 702.420.0284 

+1 (702) 731-1444 

Stefan Manchev vp@rebelimport.com 

 

Vance T. Petrunoff 

vpetrunoff@bulgarianwine.com  

Bulgarian Master Vintners 

1262 Broadway, Sonoma, CA 95476 

Tel: (707) 939-8719, Cell: (707) 322-0037 

Fax: (360) 237-2326, Skype: vencisonoma 

 http://www.BulgarianWine.com 

 

http://www.wwm-global.com/en/
http://www.wwm-global.com/en/
http://www.malinkaimports.com/
mailto:alinapentchev@gmail.com
http://www.rebelimport.com/
mailto:vp@rebelimport.com
mailto:vpetrunoff@bulgarianwine.com
http://www.bulgarianwine.com/
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Robert Hayk 

Grapes & Barley, LLC 

G&B Importers 

6701 Democracy Blvd, Suite 300 

Bethesda, MD 20817 

(301) 469-0124 

robert@gandbimporters.commailto:robert@gandbimporters.com 

www.gandbimporters.com  

 

Orlin Marintchev 

Parallel 43 LLS 

6556 Sand Wedge Ct, 

Alexandria, VA 22312 

(571) 226-6758 

office@parallel43.commailto:office@parallel43.com 

www.parallel43.comhttp://www.parallel43.com 

http://www.parallel43.com 

 

В САЩ има консултантски компании, които срещу заплащане изършват всички 

правни и лицензионни услуги по вноса на вино в САЩ. Ето информация за една такава 

компания от Калифорния:  

 

Weinherr - Contact Information: Eastbiz Corporation: 2972 Columbia St., Torrance, 

CA 90503, Email: info@weinherr.com.  

 

При желание да се пробва с нов вносител, който досега не е опитвал българско 

вино, една компания, която препоръчваме, е и http://www.uswineimports.com от щата 

Мичиган: 

Phone: 734-717-5684 

Fax: 480-393-5715  

Mailing Address: 

U.S. Wine Imports, LLC 

3249 Lockridge 

Ann Arbor, Michigan 48108 USA 

amy@uswineimports.com 

tim@uswineimports.com 

 

mailto:robert@gandbimporters.com
mailto:robert@gandbimporters.com
http://www.gandbimporters.com/
mailto:office@parallel43.com
mailto:office@parallel43.com
http://www.parallel43.com/
http://www.parallel43.com/
http://www.parallel43.com/
mailto:info@weinherr.com
http://www.uswineimports.com/
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

                  

САЩ вероятно ще станат ключов пазар за много български компании за 

медицински технологии и здравни информационни системи. Пазарът е огромен: 

разходите за здравеопазване в САЩ през 2017 г. 3.5 трилиона ЩД или 17.9 процента 

от БВП (най-високото ниво в световен мащаб) и продължават да растат14. Здравният 

сектор беше висш приоритет за администрацията на президента Обама и 

законодателни и политически промени (Актът за защита на пациента и достъпни грижи 

от 2010 г. и Актът за възстановяване на Америка и реинвестиране от 2009 г.), откриват 

значителни нови възможности за българските компании за здравни технологии. 

Отделът за здравни и човешки услуги (ЗЧУ) (Department of Health and Human Services) 

е първостепенната държавна агенция на САЩ, която закриля здравето на всички 

американци. Като един от най-големите федерални отдели, най-големият национален 

здравен осигурител, и най-голямата агенция, отпускаща субсидии, ЗЧУ представлява 

почти четвърт от федералните разходи и присъжда приблизително 60 процента от 

доларите, предназначени за държавни субсидии. Показателен е фактът, че бюджетът 

на агенцията е нараснал от 869 млрд. ЩД през 2010 г. до 1.04 трилиона ЩД през 2019 

г. Успехът на системата я превръща в първостепенен фактор на американския пазар и 

в силно доказателство, че един медицински технологичен продукт дава добри здравни 

резултати, заедно с финансова и/или оперативна ефективност.  

 

Ще продължи търсенето на продукти, които гарантират: 

● Подобрени здравни информационно-технологични системи, особено 

удостоверени информационно-технолотични продукти и електронни здравни 

архиви; 

● Усъвършенствани медицински уреди, особено такива, които могат да се 

използват пряко от пациентите или от специалисти без медицинска подготовка и 

които са свързани с електронните пациентски архиви; 

● По-рационализирани превантивни методи, лекарства, процеси и устройства, 

които идентифицират и понижават риска, особено при диабет, 

свръхнапрежението, рак, наднормено тегло; 

● Подобрена сигурност и качество на обгрижването. 

                  

Пазарът за медицински устройства в САЩ се очаква да нарасне до 156милиарда 

ЩД през 2017 г. и е най-големият в света (43%).15 Вносът представлява все по-значима 

                                                
14

Center for Medicare and Medicaid Services. 
15

 U.S. Medical Device Industry 

https://www.selectusa.gov/medical-device-industry-united-states
https://www.selectusa.gov/medical-device-industry-united-states
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част от пазара, и сега на него се дължат около 30% от сумарния обем.16 Пазарът е 

силно регулиран, предимно от Американската Администрация по храните и 

лекарствата (АХЛ) и оперирането с него може да бъде скъпоструващо. Той обаче е 

прозрачен, и основан на ясни правила. Българските компании трябва да са наясно със 

сложността, времето и разходите, необходими за постигане на регулаторно одобрение 

и с необходимостта от развиването на стратегия на възвращаемостта на този пазар. 

                  

 

ВЕЛОСИПЕДИ 

Относно възможностите за значително увеличение на износа на български велосипеди 

за САЩ – обща картина на пазара, основни тенденции и фактори, предизвикателства 

за вносителите, основни дистрибутори 

 

Годишният обем на пазара за немоторизирани велосипеди в САЩ е 

приблизително 3.9 млрд. ЩД, като вносът представлява близо 40%, 1.5 млрд. ЩД. 

Очаква се обемът да нарасне през идните годините поради увеличението в 

разполагаемия доход на американските граждани, икономическите и здравословни 

ползи от придвижването с велосипед, стабилността на индекса за потребителско 

доверие, както и значимостта за опазването на околната среда.  

 

Спадът на безработицата и увеличението на приходите на потребителите са 

повод за оптимистична прогноза от 3.6% годишен растеж на индустрията през периода 

2015-2020. Все повече американци използват велосипеди за придвижване от и до 

работното си място, особено в гъстонаселените градски среди, което увеличава 

търсенето на велосипеди във високия ценови сегмент. Правителството активно 

насърчава колоезденето и финансира нови проекти за велоалеи, което ще окаже 

допълнителен ползотворен ефект върху търсенето на немоторизирани велосипеди. 

 

България става все по-значима страна в износа на велосипеди за Европа. 

Поради текущия обем на износа за САЩ от едва 25 хиляди ЩД, пред тази индустрия в 

страната ни е налице сериозен неоползотворен потенциал за износ на 

немоторизирани велосипеди за САЩ, особено във високия ценови сегмент. 

 

Основни тенденции 

 

Около 100 милиона американци карат колело всяка година, но само около 14 

милиона около два пъти седмично.   

                                                
16

 Episcom Business Intelligence, The Medical Device Market: USA 

http://www.espicom.com/usa-medical-device-market.html
http://www.espicom.com/usa-medical-device-market.html
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Американският пазар за колоездене е индустрия от 5,9 милиарда долара, като 

независимите търговци на велосипеди правят около 52 % от тези продажби. 

Продажбите на планински велосипеди растат за сметка на шосейните велосипеди. 

През 2017 г. продажбите на планински велосипеди са били 577,5 милиона долара, 

което е 3 % увеличение спрямо предходната година, докато  на шосейни велосипеди - 

412,8 милиона долара са намалели с 12 %. Най-бързо растящият тип велосипеди на 

пазара в момента е електрически - продажбите им възлизат на 77,1 милиона долара 

през 2017 г., което е 91 % спрямо предходната година. Продажбите на електрически 

велосипеди са нараснали повече от осем пъти от 2014 г. насам. 

 

Наблюдава се растеж при търсенето на велосипеди, както при мъжете, така и, 

макар и по-слабо, при жените. Наблюдава се тенденцията за по-честа употреба на 

велосипеди след 65-тата годишнина на мъжете велосипедисти. 

 

 

 

 

 

 

Предизвикателства за вносителите 
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Въпреки наблюдавания растеж на индустрията през последните пет години 

(2010-2015), много от търговците на велосипеди изпитват трудности да се задържат на 

пазара поради подбиването на цените от Изток. Основните предизвикателства за 

българските вносители са вносителите на велосипеди от Тайван и Китай, както и 

търговците на едро. Велосипедите от Тайван и Китай представляват около 97% от 

търсенето. Продажбите на търговците на едро представляват около 75% от всички 

продажби на велосипеди в САЩ. Средната цена за базовите модели велосипеди е 78 

ЩД, а цената на специализираните велосипеди може да достигне няколко хиляди ЩД, 

като средната цена на велосипеди във високия ценови сегмент е 673 ЩД. Очаква се 

поради наложените от САЩ тарифи през 2019 производството на велосипеди да се 

премести в съседни до Китай страни за да продулжи износа за САЩ 

 

За да се реализират в “американския” пазар, българските износители трябва да 

се съобразят със сериозните обеми на вноса от Изток и да предложат велосипеди на 

конкурентни цени. Поради сравнително ниската цена на велосипедите в ниския ценови 

сегмент и възникващите транспортните разходи, българските износители трябва да се 

насочат към средния и високия ценови сегмент.  

 

Препоръчани търговски изложения в САЩ за излагане на бъгларски велосипеди в 

търсене на партньори дистрибутори и вносители: 

 

 http://www.bike.nyc/events/bike-expo-new-york/ - макар да е най - голямото 

изложение на велосипеди в САЩ, е по-скоро ориентирано към директния 

потребител и по-малко B2b. 

 Категорично най-знаковото и важно за бизнеса изложение на индустрията, не 

само за САЩ но и за целия свят, е Interbike Expo в Лас Вегас - Interbike, 31910 

Del Obispo, Suite 200, San Juan Capistrano, CA 92675, phone 949-226-

5712. (International expo held in September in Las Vegas, endorsed by NBDA). 

www.interbike.com СТИВ-Вашингтон горещо препоръчваме на българските 

производители и техните асоциации участие с индивидуален или групов щанд и 

е на разположение за съдействие! Предлагаме помощ  с контакти с 

организатори регистрация и дори присъствие на щанд 

 Изключително релевантно за българските износители, предвид конкурентните 

им предимства с специализирания сегмент, е по-малкото и бутиково изложение 

за специални велосипеди във Флорида, където също препоръчваме участие и 

предлагаме съдействие с контакти с организатори регистрация и дори 

присъствие на щанд: http://specialtybikeexpo.com/  

http://www.bike.nyc/events/bike-expo-new-york/
http://www.interbike.com/
http://specialtybikeexpo.com/
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 От локалните търговски изложения препоръчваме това във Филаделфия: 

http://www.phillybikeexpo.com/ 

 

Основни търговски вериги с големи дивизии за велосипеди с някои възможни 

контакти в отделите им за доставка и закупуване: 

 

Dick‟s Sporting Goods 

Eddie Tsoi  

Director of Sourcing  

Phone: (724) 273-3400  HQ Phone  

Local Address:  Hong Kong , China  

Dick's Sporting Goods Inc  

345 Court Street 

Coraopolis, Pennsylvania 15108 

United States  

 

Academy Ltd.  

Lynne M. Sprugel  

Vice President and Managing Director-International Sourcing Operations  

Phone: (281) 646-5463    

Email: lynne.sprugel@academy.com  

Academy Sports + Outdoors  

1800 North Mason Road 

Katy, Texas 77449 

United States  

 

 

The Sports Authority Inc.  

Brian Martelon  

Buyer - Wheeled Goods and Bikes and Skates  

Phone: (720) 475-2249    

Contact info unlocked  

You have 0 left.  

The Sports Authority , Inc.  

1050 W. Hampden Avenue 

Englewood, Colorado 80110 

United States  

 

http://www.phillybikeexpo.com/
http://www.dickssportinggoods.com/home/index.jsp
http://subscriber.zoominfo.com/zoominfo/#%21search/profile/company?companyId=11240319&targetid=profile
http://www.academy.com/
mailto:lynne.sprugel@academy.com
http://subscriber.zoominfo.com/zoominfo/#%21search/profile/company?companyId=543403&targetid=profile
http://www.sportsauthority.com/home/index.jsp
http://subscriber.zoominfo.com/zoominfo/#%21search/profile/company?companyId=65176026&targetid=profile
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Някои контакти на вносители и търговци на едро на велосипеди в САЩ : 

Gita Sports Ltd 

12600 Steele Creek Rd 

Charlotte, NC 28273-3770 

Contact: Giorgio Andretta, President 

Tel:704 588-7550 FAX: 704-588-7555 

gitabike@bellsouth.net 

Http://www.gitabike.com/ 

 

Handy Bikes USA, LLC 

1055 W. 5th Ave. 

Columbus, OH 43212-2629 

Contact: Howard Ull, President 

Tel:614-299-0550 FAX: 614-299-9332 

sales@handybikes.com 

http://www.handybikes.com, & 

www.mopedshowroom.com 

Accessories 

 

Mohawk Cycle Co. 

P.O. Box 180 

Memphis, TN 38101 

Contact: Howard Crawford, Plt. Mgr. 

Tel:901-947-6600 FAX: 901-947-6601 

mohawkcycle@msn.com 

www.mohawkindustrialbike.com 

 

Bonzai Bicycles 

2822 Fallfax Drive 

Falls Church, VA 22042  

Phone: (703) 280-2248 

Web: www.tribonzai.com 

Mark Smith, President 

 

Winsom Wheelworks Inc  

9168 Brookville Road 

Silver Spring, MD 20910 

Phone: (301) 588-6160 

http://www.manta.com/c/mm26ysk/bonzai-bicycles
http://www.manta.com/api/v1/urlverify/http%3A%2F%2Fwww.tribonzai.com
http://www.manta.com/cs/mm26ysk/bonzai-bicycles?q=bonzai+bicycles+Falls+Church+Virginia&cx=000513454314247386359%3Aarvxicegnim&cof=FORID%3A10&type=contacts
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Mike Butchko, Owner  

Owner  

 

Kendon Industries Inc 

3711 E La Palma Ave 

Anaheim, CA 92806-2121 

Contact: Tony Risberg, Sales Mgr. 

Tel:714-630-7144 

FAX: 714-630-7132 

ktkendon@aol.com 

http://www.kendontrailers.com 

 

 

ОБЛЕКЛО 

                  

Въпреки че е привлекателен заради размерите си, пазарът за облекло в САЩ е 

много конкурентен. През последните няколко години, мъжкото и детско облекло се 

справят на пазара по-добре от дамското по критериите за растеж и свиване. Една 

тенденция, започнала с глобалния икономически спад, е предизвикателството пред 

навлизането на нови имена на един пазар, където се наблюдава отдръпване към 

известни марки и класически продукти. Както дизайнерите, така и разпространителите, 

активни на пазара, продължават да показват интерес към облекло, произведено от 

естествени влакна. Българските компании за облекло би следвало грижливо за 

развият бизнес стратегия, която подхожда на способностите им, докато привлекателно 

изглеждащи канали, като например универсалните магазини, правят предизвикателно 

развиването на устойчиви постижения. 

                  

 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 

 

Размерът на пазара на етерично масло в САЩ беше оценен на 3,4 милиарда 

щатски долара през 2015 г. и се очаква да нарасне при с 9,0% до 2024.. Над 200 вида 

етерични масла се консумират в световен мащаб, където американският пазар играе 

решаваща роля за общото търсене - около 40% от световната консумация. Очаква се 

специфичните аромати на тези масла, добавени към всеки продукт, включително 

храни, терапии и напитки, да увеличат търсенето на пазара. 

 

http://www.manta.com/cs/mm2w3bc/bicycle-place?q=bicycle+place+Silver+Spring+Maryland&cx=000513454314247386359%3Aarvxicegnim&cof=FORID%3A10&type=contacts
http://www.kendontrailers.com/
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Пазарният дял на маслата в САЩ. 

 

Лимоновото масло притежава значителен пазарен дял и неговата популярност 

се увеличава благодарение на бързото му действие за отстраняване на петна и 

дезинфекционни и антибактериални свойства. Използва се в различни приложения 

като продукти за лична хигиена, продукти за почистване и пране и много хранителни 

добавки. 

Евкалиптовото масло бързо набира популярност. Нарастващото търсене на 

природни заместители над конвенционалните лекарства за лечение на настинки, 

синусови задръствания, болки в тялото и треска насърчава растежа на пазара. Очаква 

се обаче други продукти като портокал, асафетида, жасмин, роза, кардамон, лайка, 

грейпфрут, лайм и горчица да представляват над 70% от необходимото количество от 

етерично масло в САЩ. 

 

Прогнозите са: 

- Етеричните масла ще имат най-голямо търсене в ароматерапията, масажите, 

стимулациите и релаксационните техники за заздравяване на кожата, 

насърчаване на храносмилането, тонизиране на мускулите, засилване на 

кръвообращението и разсейване на вирусно заболяване. 

- Нарастващото търсене на продукти за лична хигиена на биологична основа и 

ароматни почистващи препарати за дома..  

- Търсене на органично преработени храни и напитки да допринесат за растежа 

на индустрия в световен мащаб. Разширяването на хранително-вкусовата 

промишленост и увеличаването на разполагаемия доход на потребителите са 

някои от очакваните фактори допринасящи за нарастващото търсене аромати. 

- Индустриите като козметика и лична хигиена все повече да използват етерични 

масла.  
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- Очаква се добавените ползи за здравето от етеричните масла да предизвикат 

търсенето им във фармацевтичните и медицински продукти. Тези масла не 

проявяват основни известни нежелани реакции за разлика от други 

конвенционални лекарства, като по този начин засилват търсенето им на пазара.  

 

Ключовите компании в САЩ са създали вече канали за доставка, за да намалят 

общите производствени разходи. Местните производители се фокусират върху 

осигуряването на модерни сортове етерични масла на достъпни цени, но ограничената 

наличност на суровини вероятно ще представлява значително предизвикателство за 

тях. Повечето от екзотичните етерични масла се произвеждат от редки култури и 

растения, които или са трудни за отглеждане, или са много редки в природата.  

 

 

Сегментът с аромати заема най-голям пазарен дял поради нарастващото 

търсене на етерични масла в екзотични ястия и кухня като ароматизатори и 

оцветители. Етеричните масла като мащерка, лимонова трева и розмарин осигуряват 

голяма хранителна стойност на храните и подобряват общата привлекателност на 

продуктите с няколко капки, което води до висока стойност с по-малко инвестиции. 

Предвижда се сегментът от аромати да генерира най-голямо търсене на 

продукти до 2024. Увеличената употреба на етерични масла в парфюмерията и 

нарастващата популярност на екзотичните аромати в храните и напитките ще доведат  

до увеличаване на прилагането на маслата в този сегмент.. 

 

Отсъствието на мита и облекчените правила и разпоредби за внос са основните 

фактори, насърчаващи търсенето на продукти в САЩ. 

САЩ е най-големият вносител, както и износител на етерични масла. Изнася 

основно за Канада, Япония, Обединеното кралство, Германия и някои други азиатски 

страни. Въпреки това, внася по-голямата част от маслата от Франция и Индия. САЩ е 

и най-големият вносител на масло от цитронела, следван от други европейски страни 
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като Франция, Обединеното кралство, Германия и Холандия. Маслото от цитронела се 

използва като естествен отблъскващ бъг и пестицид. Може да се използва и в 

лекарства. САЩ внася екзотичните масла като масло от ладан и сандалово дърво, 

най-вече от Сомалия, Индия и други централноафрикански страни. 

 

Основните играчи включват Biolandes SAS, doTerra International, Young Living 

Essential Oils, Ungerer Limited, Aura Cacia и The Nature's Bounty Co. Тези компании 

доставят своите продукти за индустрията за крайна употреба като медицински, храни и 

напитки, почистващи препарати, домакински продукти, спа и релакс. 

Американският пазар на етерично масло се характеризира с голям брой пазарни 

участници, и имат висока интеграция във веригата на стойността. Компаниите дори се 

обединяват с цел осигуряване на суровини, както и при производство на крайния 

продукт, като по този начин съкращават разходите си. 

 

Профил на купувача: 

● Американските потребители на специализирани продукти обикновено са добре 

образовани специалисти, които се равняват на 25% от населението. Те са 

активни хора, информирани и отговорни за здравето си, потребяващи стоки от 

всички краища на света. 

● Търсят естествени и органични  продукти, изработени от най-добрите съставки. 

Тези потребители се интересуват от съдържанието на козметичните и 

хранителните  продукти, които ползват. 

● Отговорни за околната среда и ангажирани със социалните въпроси. 

Американските потребители на специализирани продукти се считат за заможни, 

влиятелни и изискани. 

● информираността на клиентите е от голямо значение; Колкото са по-добре 

информирани клиентите за употребата и ползите на етеричните масла, толкова 

продажбите и темповете на нарастването им са по-високи.   

 

Американските фирми вземат под внимание следните фактори при вземане на 

решението за покупка: Налични химични анализи, Сертификати за органичен произход, 

Внимателно отгледани и събрани растения; Възможност за проследяване и доказване 

на условията за отглеждането на растенията; Цена; Страна на произход; Ниво на 

риска; Стареене на маслото; Условия за съхранение на маслата; Диворастящи 

растения/ (без много грижи). 
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Българските компании за етерични масала имат огромната възможност да 

пробият на американския пазар и изградят брандове, търсени от търговци на дребно и 

потребители, чрез промотиране на историята и произхода на етеричните продукти. 

Маркетинг: Изграждане на връзка между американските потребители и 

автентичните производители чрез информация/ филми/ медии (дигитални или печатни) 

и рекламни матеряли за произхода на продукта. Българския сектор на етерични масла 

има своята история, земя и хора, които могат да привлекат вниманието. Маркетинга е 

от изключително значение за американският потребител.  

 

 

КОЗМЕТИКА 

Агенцията която регулира вноса на козметика е  U.S. Food and Drug 

Administration (FDA). В САЩ не е необходимо вноса на козметика да бъде одобряван 

предварително или да се регистрира, но може някой съставки да попадат под графа 

лекарствени средства или други които се регулират, като например оцветителите или 

съставките в медицинските кремове. Изключение е щата Калифорния, който обаче 

наложи допълнителни изисквания за козметични продукти, предназначени за употреба 

там.  

Двата най-важни закони, отнасящи се до козметичните продукти, продавани в 

Съединените щати, са Федералният закон за храните, наркотиците и козметиката 

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act)  и Законът за опаковане и етикетиране 

Fair Packaging and Labeling Act (FD & C Act). 

Ако продуктът е предназначен за терапевтична употреба, като лечение или 

профилактика на заболяване или за въздействие върху структурата или функцията на 

тялото, това е лекарство (FD & C Act, 201 (g)) или в някои случаи медицинско 

устройство (FD & C Act, 201 (h)), като тук под устройство не се разбира машина. Други 

"продукти за лична хигиена" могат да бъдат регулирани като хранителни добавки или 

като потребителски продукти. Повече информация тук Is It a Cosmetic, a Drug, or Both? 

(Or Is It Soap?)” и “Cosmetics Q&A: Personal Care Products„ и  тук- информация за 

вносителите на козметика в САЩ. 

 

Като цяло, с изключение на цветните добавки и тези съставки, които са 

забранени или ограничени чрез регулиране, производителят може да използва всяка 

съставка в състава на козметика, при условие че : 

- съставката и крайната козметика са безопасни при етикетирани или 

обичайни условия на употреба, 

- продуктът е правилно етикетиран FDA's Cosmetic Labeling Guide. 

https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/default.htm
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/fair-packaging-labeling-act
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm074201.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm074201.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/ResourcesForYou/Consumers/ucm136560.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/InternationalActivities/Importers/default.htm#english
https://www.fda.gov/cosmetics/labeling/regulations/ucm126444.htm
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- употребата на съставката в противен случай не причинява измама/ 

фалшифициране или неправилно подправяне на козметиката съгласно законите, 

които FDA налага. "Неправилно" означава нарушения, включващи неправилно 

етикетирани или измамнически опаковани продукти.  

 

Относно пазара: във различните щати ситуацията е различна но принципно има 

няколко потенциални пазара: големи вериги (за специализирани натурални продукти и 

търговия на дребно), магазини за козметика, и др. 

Walgreens например е верига от тъй наречените drug stores, в които има 

лекарства и козметика но също се предлага всичко от обикновена козметика до вино и 

храна. (в други щати Walgreens предлага основно лекарства и асоциирани продукти). 

Те предлагат и натурални продукти. Други такива са CVS, Target, Walmart в които 

освен всичко останало има  и козметика . 

Има отделно по-малки магазини и аптеки разбира се но те трябва да се 

контактуват отделно, всяка от тях или чрез дистрибутор или брокер. 

Специализираните вериги за натурални продукти  (Wholefoods, Wegmans, Fairway 

и др.) продават основно натурални или органик продукти. 

Козметичните вериги също предлагат и медицинска козметика –най големите са 

Ulta, LBrands, Sephora, Sally Beuty Holdings. Те общо държат около над 50% от пазара 

на САЩ. 

Онлайн търговията е вече доста разпространена като почти всички компании 

продават и онлайн.  

Най-лесният вариант е да наемете брокер (за продукт, който вече е внесен и 

складиран), който да продаде продукта. Имайте предвид, че трябва да се отделят и 

средства за маркетинг. 

 

Връзка с големите вериги. Те почти винаги имат специални изисквания и начин на 

комуникация със доставчиците си. В почти всички случай или минавате през брокер 

или през онлайн система за избор на доставчик. Например Wallgreens изискват да се 

попълни следният документ 

https://www.walgreens.com/images/pdfs/contactus/vendorquestionnaire.pdf и да се изпрати 

заедно с проби.  

При Сефора трябва да се кандидатства тук https://www.rangeme.com/sephora 

както и за Таргет https://www.rangeme.com/target. Този сайт се използва и от други 

компании, които си търсят доставчици. Те се свързват с вас при интерес. При Улта се 

кандидатства тук https://www.ulta.com/ulta/common/merchandising.jsp .  

Wholefoods веригата беше закупена преди година от Amazon и при нея се ползва 

същата система  https://www.rangeme.com/whole-foods-landing.при тях има и малка 

https://www.walgreens.com/images/pdfs/contactus/vendorquestionnaire.pdf
https://www.rangeme.com/sephora
https://www.rangeme.com/target
https://www.ulta.com/ulta/common/merchandising.jsp
https://www.rangeme.com/whole-foods-landing.при
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особеност че регионалните/локалните магазини  могат и сами да си избират и друга 

стока.  

Ако решите директно да се свържете с веригите без брокер които работи  с тях е 

изключително трудно и изисква множество телефонни разговори и да сте много 

настоятелни. 

За да се ориентирате в пазара препоръчваме да посетите  панаири или 

изложения  в САЩ или да участвате на Б2Б срещи.   

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СОФТУЕР 

                  

Браншът на информационните технологии (IT) на САЩ е един от най-големите 

сегменти на американската икономика, и продължава да расте независимо от 

настоящите икономически условия. Продажбите на информационни технологии 

възлизат на суми в порядъка на 950 милиарда ЩД през 2016 г.17 Българските компании 

за информационни и комуникационни технологии (ICT) могат да се насочат към 

неразработения пазар, като например информационни технологии за 

здравеопазването, идентификация на радио- честоти (RFID), и автоматизационен 

софтуер. Българските износители не бива да забравят конкурентността на 

американската индустрия за информационни технологии. Продуктите трябва да бъдат 

позиционирани по уникален начин, за да привлекат вниманието на перспективния 

купувач. Ценообразуването само по себе си не е достатъчно обособяващо и 

поставянето на цени под пазарната стойност вероятно би оставило продукта в зоната 

на ниското качество. 

Има много успешни български компании вече на американският пазар, като 

общото между тях е 1) всички присъстват на място в САЩ 2) всички са направили 

усилия да вложат усилия и средства в бизнес, развитие и маркетинг.  

По принцип американските инвеститори предпочитат да инвестират / работят с 

фирми на място или такива с присъствие в САЩ. Един популярен начин за привличане 

на финансиране или комерсиализиране на продукт за САЩ е участието в 

Акселератрски програми или в конкурс за финансиране. В САЩ има множество такива 

като в областта на ИТ технологиите са съсредоточени в най-големите 5 града. 

 

 

  

                                                
17

 The Software and Information Technology Services Industry in the United State: 
https://www.selectusa.gov/software-and-information-technology-services-industry-united-states 

http://selectusa.commerce.gov/industry-snapshots/software-and-information-technology-services-industry-united-states
http://selectusa.commerce.gov/industry-snapshots/software-and-information-technology-services-industry-united-states
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ЕКОЛОГИЧНА СЪОБРАЗНОСТ 

                  

Изследване, направено от Групата Хартман през 2012 г. показва, че 

американските потребители вече не считат природосъобразния бит за алтернативен 

начин на живот.18 Те изискват все повече от производителите, що се отнася до 

произхода и съставките на храните. Въпреки че „качество” е най-важният стимул за 

покупка в САЩ, атрибути, свързани с екосъобразността често пъти загатват за 

качество при американските потребители, като някои са готови да заплатят за 

екосъобразни продукти до десет процента повече (двадесет процента при 

хранителните и напиткови продукти). Фактът, че продуктът е екосъобразен по един или 

повече показатели може да бъде ключов фактор при мотивирането на потребителя за 

покупка, макар че задействането на покупателно поведение не изисква внимателно 

обмисляне и извеждане в послание на странични атрибути на продукта.  

 

Области с възможен растеж на износа на български чисти технологии в САЩ 

включват рециклирането, енергийно ефективното промишлено и жилищно 

строителство, възстановяване и повторна употреба на водата, възобновима енергия. В 

контекста на бюджетни съкращения, администрацита на президента Обама увеличи 

финансирането на Агенцията за защита на околната среда, а също така и 

финансирането на Департамента по енергетика, в опит да продължи политиката си от 

2011 г. на разрастване употребата на алтернативната енергия и слагане на край на 

данъчните облекчения и други облаги за произвоството на нефт, природен газ и 

въглища в страната. Въпреки че ядрената енергия е в центъра на вниманието на 

увеличените алтернативи, предложението от 2011 г. включваше също така и данъчни 

кредити, които да стимулират частните инвестиции в мощности, произвеждащи 

развити енергийни технологии в области като възобновяема енергия, съхранение на 

енергията, авангардни енергийни трансмисии, консервиране на енергията, и които 

допринасят за намаляването на вредните емисии. 

                

  

                                                
18 The Hartman Group, Organic and Natural 2012 

http://www.hartman-group.com/publications/reports/organic-and-natural-2012
http://www.hartman-group.com/publications/reports/organic-and-natural-2012
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V. ПОДГОТОВКА НА ЕКСПОРТА         

МИТНИЦИ И ПРАВИЛНИЦИ 

                  

Всички стоки, които навлизат в САЩ подлежат на обмитяване според 

облагаемата им стойност, освен ако не са конкретно освободени чрез закон. 

Облагаемата стойност на една стока се определя по различни начини, и митото й 

варира според класификацията, в която попада. Класификацията и оценяването на 

стоките е отговорност на вносителя. 

   

Американската митническа служба след това определя съответстващото мито. 

Стоката не може да напусне входната точка докато не се определи митото й 

(ликвидация). След ликвидацията, вносителите разполагат с 90 дни, през които да 

обжалват. В зависимост от продукта, може да се наложи издаването на разрешително, 

лиценз или допълнителна документация от агенции като Хранителната и лекарствена 

администрация (ХЛА), Агенцията по рибата и дивеча (U.S. Fish и Wildlife), Агенция за 

защита на околната среда (Environmental Protection Agency - EPA) или Департамента 

на земеделието. 

                  

За директни контакти с въпроси към Американските митници, използвайте 

следната информация: 

 

Бюро на митниците и гранична защита 

US Customs and Border Protection   

1300 Pennsylvania Avenue, NW Washington 

DC 20229 

Tel: +1 703 526 4200 

Web: www.cbp.gov 

 

Ако изнасяте или внасяте в САЩ, използвайте Графика на съгласуваните 

тарифи (Harmonized Tariff Schedule, HTS).19 Това е списък с продуктови кодове за 

стоки, които се внасят в САЩ, а кодовете са свързани с митнически тарифи за 

конкретни продукти. Използването на погрешен код може да стане причина компанията 

да заплати по-голямо мито, отколкото е нужно. 

                  

                                                
19

 Harmonized Tariff Schedule 

http://www.cbp.gov/
http://www.cbp.gov/
http://hts.usitc.gov/
http://hts.usitc.gov/
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Интернет страницата на Търговската комисия на САЩ: www.dataweb.USITC.gov 

осигурява статистиките за международната търговия и данни за американските тарифи 

денонощно и безплатно. 

 

Напътствия за лесен достъп: 

   

1. Изберете TARIFF DATABASE (База данни за тарифите) 

2. Изберете първия абзац - USITC Tariff Database Interactive (Тарифна база данни с 

двупосочна връзка)   

3. Попълнете класификационния номер (Classification number) в кутийката 

(напишете само първите шест цифри, тъй като номерата са универсални). 

Изберете кутийката List items (Списък с артикули)   

4. Изберете актуално описание (“detail”)    

5. Тарифната стойност е посочена под обозначението MFN (Most Favoured Nation – 

Най-облагодетелствувана нация) 

                  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИ РАЗПОРЕДБИ 

                

Федералната съдебна система е основана на англо-саксонското обичайно 

право. Всеки щат има своя обособена съдебна система, от които всички освен една – 

тази на Луизиана – се основават на него. 

                  

ОТГОВОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СДЕЛКИ 

 

FedBizOpps (www.fbo.gov) е портал с възможности за информация за търгове за 

доставки за целия държавен сектор.20 Порталът е източник на информация за повече 

от 20,000 възможности надхвърлящи над 25,000 ЩД, с 95 агенции и 21,296 договарящи 

служители, които публикуват вазможностите на Интернет страницата. FedBizOpps има 

„проактивен подход към продажбите на федерално ниво и компаниите могат бързо да 

се регистрират, за да получат информация за придобиване и възможности за 

продажби.” 

                  

Федералното правителство може да сключва договори с компании, които са с 

регистрирани правомощия да го правят. Компаниите, които искат да бъдат добавени 

към базата данни за търговци на американското правителство трябва да се 

регистрират в SAM (System for Award Management) на адрес www.sam.gov.21 

                                                
20

 Federal Business Opportunities 
21

 System for Award Management 

http://dataweb.usitc.gov/
http://www.fbo.gov/
http://www.sam.gov/
http://www.fbo.gov/
http://www.fbo.gov/
http://www.sam.gov/
http://www.sam.gov/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЕКСПОРТА 

   

Минимумът документи, изискуем за внасяните стоки, е следният: 

1. Товарителница и превозен документ от превозвача (морска, контейнерна линия 

или карго авиокомпания); 

2. Търговска фактура, получена от продавача, която показва стойността и 

описанието на стоките; 

3. Манифест (Митнически формуляр 7533) или Влизане/Незабавна доставка 

(Митнически формуляр 3461); 

4. Пакинг лист, ако се налага, и други документи, необходими за да се определи 

дали стоката може да бъде допусната. 

                  

Интернет страницата на Американските митници гранична служба - www.cbp.gov 

осигурява много полезна информация за внасянето на стоки в САЩ.22 Тук можете да 

намерите достъп до информация за етикетиране на продуктите, обозначения на 

страната на произход, и други разпоредби. 

 

Често допускани грешки във фактурите 

 

Трябва да сте много внимателни при изготвянето на фактурите и останалите 

документи. Всеки документ е необходимо задължително да изпълнява законовите 

изисквания и регулации и всяко твърдение да е истинно и точно. Всяка некоректна 

информация би довела до забавяне при легитимирането на стоката.  

В случай на допускане на неволна грешка, американските отговорни органи 

изискват доказателство за положено усърдие и прилежност при изготвянето на 

документа, показващо еднозначно, че грешката не е допусната поради небрежност. В 

противен случай се налагат глоби и забавяне на освобождаването на стоката, 

възможно е дори и прекъсване на цялата транзакция.  

Особено важно е всички твърдения отнасящи се до описание на стоката, цена 

или стойност, комисионна и др. да са акуратно изложени.  

Задължително проверете няколко пъти дали вашите имена и тези на получателя 

са изписани правилно. Това е една от най-често допусканите грешки.  

Примери за други пропуски и неточности във фактурите, които задължително 

трябва да избегнете:  

1. Непълен сериен номер на пакетите/стоката;  

2. Обединяване на няколко продукта под един номер;  

                                                
22

 U.S. Customs and Border Protection 

http://www.cbp.gov/
http://www.cbp.gov/
http://www.cbp.gov/
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3. Често износителите считат комисионните, някои възнаграждения и други 

разноски за „необлагаеми“ и пропускат да ги впишат във фактурите.  

4. Износителят вписва нетната цена на стоката, вместо крайната цена включваща 

и доставката, която вносителят трябва да плати.  

5. Износителят частично произвежда продукта, използвайки материали на 

вносителя , но фактурира първоначалната цена на продукта, без да включва 

стойността на материалите на вносителя.  

6. При замяна на дефектни стоки, износителят фактурира само нетната им цена, 

без да вписва крайната цена, натрупана при изпращането и връщането на 

дефектните стоки. 

7. При продажба на стоки с намаление, износителят вписва оригиналната им цена, 

вместо цената с намалението.  

8. Износителят продава стоките на цената с доставката, но фактурира само цената 

на франко борда (всички разходи, свързани с натоварването и разтоварването 

на стоката на борда на кораба), без да впише нетната цена.  

Износителят вписва името на вносителя във фактурата под „купувач„, когато това 

всъщност е или представител на вносителя, който получава комисионна за 

приемането на стоката, или съдружник, който споделя част от разходите по вноса на 

стоката. 

                  

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕТИКЕТИТЕ И ОПАКОВКИТЕ 

                  

Всички хранителни, аптечни, лекарствени и козметични продукти трябва да имат 

етикет и опаковка в съответствие с разпоредбите на Администрацията по храните и 

лекарствата (Food and Drug Administration, FDA). Всички останали продукти трябва да 

са съобразени с разпоредбите на Федералната търговска комисия (Federal Trade 

Commission, FTC). 

 

Информация за изискванията за етикетите и опаковките може да се получи при 

контакт с Федералната  търговска комисия (FTC); разпечатка с изискванията за 

етикетиране и опаковане на стоките – от Администрацията по храните и лекарствата 

(FDA); а запитвания от общ характер отправяйте към Комисията по безопасност на 

продуктите за потребление (Consumer Product Safety Commission). Следва 

информация за контакт с тези организации: 

                  

Федерална търговска комисия (Federal Trade Commission)  

600 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20580  

Tel.: +1 202 326 2222 
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Web: www.ftc.gov 

 

Администрация по храните и лекарствата (Food и Drug Administration)  

10903 New Hampshire Ave Silver Spring, Maryland 20993  

Tel.: +1 888 463 6332  

Web: www.fda.gov  

                  

Комисия по безопасност на продуктите за потребление (Consumer Product и 

Safety Commission)  

4330 East West Highway Bethesda, MD 20814  

Tel.: +1 301 504 7923 

Web: www.cpsc.gov  

 

РЕГИСТРАЦИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО ХРАНИТЕ И ЛЕКАРСТВАТА (FDA) 

 

Регистрацията във Агенцията по храните в САЩ е безплатна и не е сложна, но 

отнема много време и за нея е необходим агент-представител в Америка, който служи 

за контактно лице от ваше име пред Агенцията. Препоръчваме ви да се обърнете към 

български адвокати, търговци или приятели на България, които биха могли да ви 

съдействат. 

   

Регистрацията става на този адрес: http://www.access.fda.gov  

  

След извършване на регистрацията не ви е необходим никакъв сертификат. Ще 

получите номер на регистрацията, който ви е нужен при митническо оформяне на 

влизане на територията на САЩ наред с другите ви документи. Mного фирми 

предпочитат да наемат една от трите консултантски агенции в тази сфера – Registrar, 

Food Imports и FDA Imports.   

 

КАК ДА ЗАКАРАТЕ СТОКИТЕ СИ НА ПАЗАРА? 

                  

Като износител на стоки, трябва да развиете разбиране за различни въпроси, като:  

● законови и регулаторни изисквания, с които вашите пратки трябва да се 

съобразят; необходима документация;  

● избор на правилно транспортно решение, т.е. – сухопътен, въздушен или морски 

транспорт;  

● защита на стоките ви;  

● опаковка;  

http://www.ftc.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.cpsc.gov/
http://www.access.fda.gov/
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● етикетиране;  

● как спедиторите могат да ви бъдат от помощ;  

● правила за опасните стоки, и др. 

 

Помагане на купувачa да получи пратката през митниците 

 

Като износител Вие сте отговорен за:  

1. Пакетирането на пратката (да бъде лесно за проверка на митницата);  

2. Набавянето и коректното попълване на необходимите документи. В много 

случаи получаването на документите е условието на клиента за плащане.  

 

Как да помогнете на купувача да получи стоката по-бързо?  

 

1. Включете във фактурата цялата необходима информация;  

2. Подгответе внимателно фактурата, проверете я за правописни грешки, 

подредете текста добре.  

3. Уверете се, че фактурата съдържа подробен списък с пакетите, които 

изпращате.  

4. Номерирайте пакетите, за да впишете номерата им във фактурата.  

5. Включете и описание на стоката в пакетите;  

6. Надписът „Произведено в .......“ е задължителен за всички пакети и продукти в 

тях. 

7. Проучете Американските закони отнасящи се за Вашите продукти, особено ако 

се занимавате с храна, дрогерия, козметика, алкохол, радиоактивни вещества и 

други.  

8. Поискайте купувачът, да Ви изпрати изискванията на САЩ относно пакетиране, 

фактуриране и т.н. и ги изпълнявайте стриктно.  

9. Провеждайте редовна кореспонденция с американските митници, за да сте 

винаги наясно с най-новите стандарти, които вашите стоки трябва да покрият.  

10. Наблюдавайте пакетирането на стоката Ви. Често наркодилъри използват 

неподозиращи износители, за да транспортират дрога, скрита в пакетите.  

11. Използвайте услугите на доставчик в Automated Manifest System (AMS).  

12. Насърчавайте вносителя да ползва услугите на лицензирани митнически 

посредници от Automated Broker Interface (ABI).  

 

Внасяне на стоките в САЩ 
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Пратката може да бъде получена единствено и само от купувач или лицензиран 

митнически брокер, наречен „собственик“. Преди пратката да пристигне, доставчикът е 

длъжен да издаде „Сертификат на Превозвача“, доказващ правото на доставка на 

стоката.  

Когато пратката стигне до САЩ, вносителят (или неговият брокер) и съответният 

служител на пристанището са отговорни за попълването на документите за влизане в 

страната. Внесените стоки не се считат за легални докато не бъдат платени таксите за 

внос и не бъде получена оторизация от органите на американската митница.  

   

СТАНДАРТИ И ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Американският национален стандартен институт (ANSI) осигурява Ръководство 

65 на ISO/IEC за програмите за продуктово удостоверяване. Можете да се свържете с 

бюрото им за услуги на клиентите: 

 

American National Standards Institute 

25 West 43rd Street, 4th floor 

New York, NY 10036  

Tel.: +1 212 642 4900  

Fax: +1 212 398 0023  

Email: info@ansi.org 

Web: www.ansi.org  

                  

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА 

                  

Продуктите, които се внасят в САЩ са изложени на риск от потенциална 

отговорност за продукта, но особено там, където продуктът би могъл да причини 

персонална щета. За съжаление, при изобилстващата със съдебни дела бизнес 

обстановка в САЩ, защитата на един продукт, който не е причинил вреда, често пъти 

струва по-скъпо от извънсъдебното решение на спора. Отговорността за продукта 

обаче не бива да бъде считана за препятствие пред търговията. По-скоро компаниите, 

които обмислят навлизане на пазара, трябва да направят преценка на какъв риск са 

изложени, и според него да определят нивото си на комфорт. Там, където 

износителите имат минимално присъствие на пазара, степента на риск може да не 

изисква застрахователно покритие. Изключение се прави само тогава, когато 

вносителят или разпространителят изрично поискат застрахователно свидетелство. 

Вносителите могат да си помогнат и да предпазят себе си, като разберат съответните 

градски, щатски или федерални регулаторни изисквания, според мястото, където 

mailto:info@ansi.org
mailto:info@ansi.org
http://www.ansi.org/
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продуктът им ще се продава, и като изпишат подходящи предупреждения на 

опаковките и пакетите. Износителите, които нямат присъствие в САЩ, може да успеят 

да се снабдят със застраховка за обществена отговорност на по-ниска цена чрез 

българска застрахователна компания, но тази компания трябва да е филиал на 

американски застраховател, или да има разбиране за проблеми, свързани с 

отговорността в САЩ. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Десет държавни отдела и агенции носят отговорност за обезпечаването 

сигурността на продуктите, внасяни в САЩ. За допълнителна информация коя агенция 

отговаря за конкретен продукт, моля, посетете страницата на U.S. Customs and Border 

Safety (http://www.cbp.gov/). 

 

ЗАСТРАХОВКА 

 

Или вносителят, или износителят трябва да застрахова пратката. Уверете се, че 

стоките са застраховани на пълната им стойност. Това включва опаковка, превоз, 

съхранение, както и всички задължения и данъци. Най-добре е да застраховате 

поотделно всяка пратка и да ползвате услугите на брокер или застрахователна 

компания. Обикновено съществуват три вида застраховки.  

1) Пълна: Този вид изцяло обхваща превоза на пратката от подателя до 

получателя. Включва също частични и пълна загуба или повреда.  

2) Частична: Този вид обхваща товара за частична и пълна загуба или 

унищожаване, докато е на кораб. Не покрива щети по пратката по време на 

придвижването й от подателя до кораба или от кораба до получателя.  

3) Специална: Този вид обхваща вашата пратка само, в случай на пълна загуба, 

повреда или унищожаване.  

За повече информация можете да се обърнете към товарния спедитор или 

вашия застрахователен агент. Износителят трябва да е наясно, че „Пълната 

застраховка“на товари не включва всички рискове. Тя обхваща само физическа загуба 

или повреда вследствие на външни причини. Не включва повреди, причинени от война, 

стачки, бунтове и др.  

 

● Преминаване през митницата на САЩ 

Износителят е:  

1) отговорен за опаковане на пратката по начин лесен за инспекция;  

http://www.cbp.gov/
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2) отговорен за правилното попълване на всички придружаващи документи. Ако 

не успеете да удовлетворите тези изисквания, почти сигурно е, че вносителят ще 

потърси друг доставчик за следващата си поръчка.  

 

В почти всички случаи вносителят е отговорен за получаване на стоката през 

американската митница. Повечето вносители наемат митнически посредник, който се 

занимава с митническите процедури по преминаването. Въпреки това, износителят 

трябва да изпълни указанията на вносителя, както са очертани в договорът за 

продажба (етикетиране и т.н.). Износителят трябва да приложи необходимите 

документи. Без тях вносителят не може да получи стоката от митницата. В много 

случаи получаването на определените и правилно попълнени документи е изискване 

за плащане. 

 

ЩАТСКИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Законите и разпоредбите, с които се определят параметрите на бизнес 

формации и продукти по въпроси, като продажба на алкохол, контролни органи по 

околната среда и безопасността, данъчно облагане, могат да са различни във всеки 

отделен щат. Добре е тези въпроси да се проучат. Например, докато се правят усилия 

да се обезпечи съгласуването на законите за строителните дейности, местните власти 

имат значителна юрисдикция да добавят местни правила – например, да не се 

използват керемиди от кедрово дърво за покривите в пожароопасните зони на Южните 

щати. 

                  

Обществотo на САЩ е много легалистично. Всички договори трябва да се 

съставят в писмен вид и да се прочетат от юрист, запознат с облигационно-правната 

система както на Великобритания, така и на САЩ. Всички аспекти на 

взаимоотношенията между доставчика и агента трябва да са ясно очертани, 

включително задълженията по осигуряването на средства за литературно-

информационни материали, пътувания и участие в търговски събития. Обичайно нещо 

е агентните договори в САЩ да включват съгласувани набелязани крайни цели, 

приключване, ежегодно подновяване, неконкуретни клаузи и др. 
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VI. ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ 

ЗАПЛАЩАНЕ - УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ 

Съществуват най-разнообразни условия за заплащане, но следните се използват най-

често: 

                  

● Авансиране в брой: Използва се от доставчиците в ситуациите с най-висок риск. 

Не забравяйте, че доставчикът и в този случай ще трябва да определи кога да 

получи официално записа от американската фирма. С други думи, дали стоките 

ще бъдат произведени или поръчани, когато се получи заплащането, или 

производителят ще произвежда или поръчва предварително и ще освободи 

пратката срещу разписка за авансово плащане? Вторият вариант очевидно е по- 

рискован. 

                  

● Открита сметка: Продаващият трябва да определи изрично времева рамка и 

срокът всъщност ще бъде записан като нетно ХХ дни (обикновено тридесет). 

Отново обаче, продавачът не бива да забравя следните фактори: тридесет дни 

от кога? Дата на фактурата, талон за пристигане, товарителница? Всичко това 

трябва да се посочи изрично и да бъде абсолютно ясно и на двете страни, за да 

се избегне свободна интерпретация от страна на презокеанския партньор. 

Презокеанските партньори обикновено разбират тридесет дни в смисъл на 

работни дни, което означава, че най-вероятно, продавачът няма да получи 

заплащането поне 45 дни. 

                  

● Документарно инкасо: Това условие включва и участието на банка. По темата 

има многобройни вариации, но обикновено продавачът – в някои случаи, чрез 

своята банка, изпраща един вид чек до клиента, който по същество, дава 

правомощия на банката да тегли средства в обозначените суми в полза на 

продавача. 

                  

● Акредитив: Това е много често използвано условие, защото е най-обезпечената 

форма на заплащане. Акредитивът е най-добрият начин за гарантиране на 

плащанията по износа, който би бил приемлив, както за американската страна, 

така и за вас. Има много разнообразни варианти, но простото акредитивно 

писмо е обезпечен драфт, който се издава между купувача (откривателя) и 

продавача (ползвателя) чрез междинни банки, които гарантират изплащане при 

променливи параметри. Най-често употребяваният тип е потвърдено и 

неотменимо акредитивно писмо, което означава, че в него трябва да бъде 

посочена местна банка, която няма претенции към продавача (потвърдено), и 
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подавачът не може да се оттегли от уговорката (неотменимо). Акредитивите са 

много скъпи и в зависимост от цената на сделката могат да струват стотици 

долари. Платежното условие на едно акредитивно писмо може да изглежда по 

следния начин:  

“Ще започнем производство при получаването на индикации, че в наша 

полза е било издадено неотменимо акредитивно писмо и е потвърдено от 

първостепенна лондонска банка с всички банкови такси както в САЩ, така и 

извън тях за сметка на купувача.”  

 

Както може да си представите, тази фoрма на плащане отнема значително 

количество време и ресурси, сравнена с други условия за разплащане. 

Препоръчваме е акредитивът на купувача ви да е издаден в неутрална 

американска банка, а още по-добре от европейска банка в САЩ, препоръчана от 

вас. В САЩ банковия сектор не е така консолидиран като в Европа и има много 

малки банки, които могат да забавят освобождаването на парите ви поради 

технически причини. Сред европейските банки в САЩ, можете да откриете 

имената на BNP Paribas, Barclays и HSBC, а от американските, ако все пак 

клиентът ви откаже или няма близък клон на една от горепосочените, можете да 

се обърнете към Bank of America и Citi Bank, като последната дори има офис в 

София. 

 

● Експортно застраховане: Този инструмент е пар-екселанс гаранция по 

плащането и е по-евтина алтернтива от това да търсите адвокатски услуги или 

да карате клиента да ви открива банкови гаранции, което може да го откаже да 

купува от вас. Тази услуга се предлага и от Българската агенция по експортно 

застраховане (БАЕЗ) - http://www.baez-bg.com. Понеже ще бъдете подложени на 

натиск по отношение на сроковете на плащане (30 дни от експедиция от 

американски склад е прието за стандарт, с 2% сконто за 10-дневно плащане), е 

желатено да проверете условията в БАЕЗ или Българската банка за развитие за 

решения за финансиране на износа. Така ще можете да дадете по-дълги 

срокове на плащане и ще сте по-конкурентни. 

 

● Форфитинг и факторинг: Това средство всъщност представлява изкупуване на 

задължение след определен срок на неплащане и има много форми и 

разновидности. Обърнете се към по-утвърдените търговски банки у нас и 

попитайте дали предлагат тази услуга.   

 

http://www.baez-bg.com/
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СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ 

 

Препоръчително е да се подсигурите с търговски договор, съставен от местен 

адвокат. При наличието на такъв, сте защитени от отличната гаранционна система за 

събиране на вземания в САЩ. С такъв договор можете да си съберете парите много 

по-лесно и адвокатските къщи дори ще се отправят запитвания до вас, за да го 

направят, особено когато разходите се покриват от длъжника, което е много често 

случая (и е важно да се посочи в договора).  

 

СЪРВЕЙОР 

 

Друго важно решение е в договора вие да посочите независим сървейор на 

пристанището, в случай, че прецените, че е възможно да се стигне до спорове за 

качеството на материала.  В такъв случай неговата констатация се включва като 

автоматично условие за освобождаване на акредитива, а не субективната преценка на 

клиента ви.  

 

Сред европейските сървейори, които можете да откриете на пристанище Ню-

Джърси-Ню Йорк, считано за портала на Америка за европейски стоки, можете да 

отриете имената на Bureau Veritas и  SGS.  

  

Алтернативните и често ползвани по Източното крайбрежие на САЩ пристанища 

Норфолк, Балтимор, Чарлстън, Савана и Ню Орлийнс нямат този богат избор от банки, 

директни контейнерни линии с Европа, спедиторски къщи, сървейори и европейски 

опит както в Джърси. 

  

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТОКАТА 

 

Препоръчително е ваш спедитор да контролира доставката до точката на склада 

на клиента, и то не просто до входно американски пристанище. Важното е да изисквате 

когато поръчвате транспорта, т.нар. "онкеридж", т.е., вътрешен транспорт, да е с 

контейнерен влак възможно най-близко до точката на получаване и с оставяне на 

контейнера на терминал след това. Сред българките контейнерни спедитори за износ 

до САЩ можете да откриете имената на WTO, Seaway, Discordia, Трансмода, Тива Ком 

и др.  

 

Ако сте изнасяли за страни извън ЕС със сигурност вече разполагате с  ЕОРИ 

митнически идентификационен номер, но ако не сте, то задължително трябва да се 
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сдобиете с такъв. При износ специално за САЩ от съображения за сигурност също 

така задължително се прави и предварителна нотификация на американските власти 

непосредствено преди експедицият, наречена е ISF. Американски митнически агент 

може да направи това вместо вас, като услугата обикновено струва около 30 щатски 

ЩД. Напомнете на спедитора си или морската линия, която ще ви обслужва, да 

направят това от ваше име. Пропускът на това води до сериозни глоби и неустойки. 

  

В зависимост от местоположението ви, освен български спедитори и 

пристанища, можете да ползвате и такива на съседните ни държави. Например, ако се 

намирате в Русе, освен традиционния вариант на износ през Варна, можете да 

експедирате през Констанца и закарате бъдещите ви пратки до САЩ до румънското 

пристанище с ваш собствен транспорт и претоварване в контейнер там 

(контейнеризация) като най-евтин вариант. Друга възможност, при генериране на по-

големи поръчки, е да консолидирате количества по 400 - 600 тона и с баржа с конвой 

да ги закарате до Ротердам или Антвепрен, където да ги контейнеризирате и 

експедирате за САЩ.  

 

В случай, че се намирате в Югозападна България, възможна опция за 

транспортирането ан стоката ви до САЩ е с обикновен камион и контейнеризация в 

Солун. Когато достигнете до по-големи експедиции на цели контейнери, настоявайте  

вътрешният транспорт на американска територия да е железопътен – ако не го 

изисквате изрично е възможно да ви наложат необосовано скъп автомобилен 

транспорт, и то от най-отдалеченото от купувача ви пристанище, така че 

контролирайте внимателно транспортния процес, защото това може да ви коства 

маржа и целия смисъл от операцията.  

 

ПАЛЕТИРАНЕ 

 

Използването на пластмасови палети е препоръчително, тъй като фумигацията 

за САЩ е малко сложна и скъпа, но има и други начини да изпратите пратката си. 

Например, ако искате да изпратите белени слънчогледови ядки, то тогава друг вариант 

би бил да използвате еднотонни биг-бегс. Ако държите на палетизация и имате 

оборотни дървени палета, които на всяка цена трябва да използвате, тогава се 

обърнете към специализирана фирма за фумигация и приложете към пакета експортни 

документи и сертификата за фумигация. 
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VII. ОПРЕДЕЛЯЩИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР 

                  

САЩ са най-големият единичен пазар в света, но той се състои от поредица 

определени ниши. Определени продукти или услуги намират естествено средоточие в 

дадена част от страната – Силиконовата долина за софтуеър, Бостън за медицински 

технологии, Хюстън за нефт и газ, за да назовем само три примера. Това 

съсредоточаван или клъстеризация е един от основните фактори за високото ниво на 

конкурентноспособност на американските компании. Ако вашата технология не попада 

в конкретна група, препоръчително е да се насочите към региони, които дават най-

добър шанс за успех. Например, Североизтокът е както лесен за придвижване, така и 

гъсто заселен, което го прави значителен потребител на стоки и услуги. Темата за 

картографиране на клъстърите на територията на САЩ е сред водещите сред 

академичната общност в областта на мениджмънта и е щателно изследвана от 

световно известни професори като Майкъл Портър23. Професор Портър и други 

изследователи от големите университети на САЩ имат значително влияние върху това 

как американските фирми ръководят бизнеа си, тъй като висшият мениджмънт на тези 

фирми най-вероятно се е обучавал в тези институции. Това може да ни подскаже, че 

клъстеризацията на САЩ ще продължи да се задълбочава в обозримото бъдеще. 

Знанието за това може да помогне на българските износители да разработят 

стратегията си за навлизане на американския пазар на база на търсенето и 

предлагането на стоки и услуги в различните региони на САЩ. 

                  

“Ако не успеете да се подготвите, подготвяте неуспеха си.” 

- Бенджамин Франклин 

 

Не приемайте за даденост, че САЩ са като българския вътрешен пазар. Разбирането 

на културните различия е от съществено значение за успешното правене на бизнес в 

Щатите. Изграждането на взаимоотношенията и съсредоточаване върху бизнеса 

почиват на простите нюанси и проявите на деликатност. Едно малко изследване може 

да свърши много добра работа, и тук предлагаме насоки за предприемане на 

правилните стъпки.  

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР 

 

Ако сте добре подготвени за пазара, ще успеете по-ефективно и бързо да 

отбележите напредък. В допълнение, това ще ви помогне да избегнете потенциално 

скъпоструващи грешки. 

                                                
23

 U.S. Cluster Mapping, Mapping a Nation of Regional Clusters 

http://www.clustermapping.us/
http://www.clustermapping.us/
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Сред важните подготвителни действия са: 

 

● Изследване на пазара; 

● Корпоративна идентичност; 

● Стратегически пазарен план; 

● Разбиране на различията; 

● Вашата експортна инфраструктура; 

● Набелязване на възможности; 

● Преговаряне; 

● Добавяне на стойност. 

                  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА 

                

При такъв конкурентен и взискателен пазар, изследването е съществената първа 

стъпка при набелязването на оптималния търговски контрагент. Ако един потенциален 

купувач няма изградена представа за възможностите, които има, обикновено се прави 

бърза проверка и вашето предложение се нарежда срещу конкуриращи се 

предложения. 

                  

● Разберете каква е пазарната динамика във вашия сегмент; 

● Разберете кои са вашите конкуренти; 

● Определете кои са вашите уникални силни страни; 

● Небележете в детайли ключовите си цели; 

● Навременно изследване може да обоснове по-подробен стратегически план по-

късно. 

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ 

                  

Интернет страницата е може би най-важната инвестиция, която ще направите, 

ако целият ви бизнес в САЩ е ориентиран към експорта. Трябва да е направена високо 

професионално, но с лесна навигация. Това е витрината на вашия бизнес и трябва да 

изглежда привлекателна. Свързването й с различни канали на социалните медии, като 

Гугъл, Фейсбук, Туитър или YouTube също е задължително.  

В САЩ професионалната и лесна за навигация Интернет страница, която може да се 

мери с други, представлява абсолютна необходимост, тъй като създава у 

потребителите впечатления не само за собствените ви възможности, но и как 

изглеждате в сравнение с конкуренцията. Без лично да присъствате, клиентите ще 
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оформят впечатления за вашата компания от корпоративната ви литература – 

Интернет страница, брошури, фирмени бланки и визитни картички.  

 

● Уебстраниците трябва да са лесни за четене, информативни и добре оформени; 

● Страниците и снимките по тях трябва да са защитени срещу конкуренти 

(например, с водни знаци); 

● Страниците трябва да са свързани с подходящи социални медии като LinkedIn и 

Facebook; 

● В определянето на компанията ви, брандирането трябва да е последователно и 

професионално; 

● Всички ваши бизнес сътрудници трябва да представят компанията ви като 

надежден бизнес партньор. 

                  

РАЗБЕРЕТЕ ПАЗАРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ 

                  

„Трябва да се потопите в пазара... Аз реших да прекарвам четиринадесет дни от 

месеца в САЩ. Това беше важно, за да не гледат новите ни американски колеги на 

нас като на „отсъствуващи земевладелци”. Това беше важно за мен, за да мога да 

започна да опознавам американския персонал, а те пък да разберат културата на 

компанията, от която стават част. Освен това, пребивавайки в САЩ две пълни 

седмици от всеки четири, успях да се срещна лично с клиенти и да разбера пазара 

по-добре.”  

- Европейски износител за САЩ 

                  

Първоначалното проучване – посещение и преживяване на пазара от първа ръка – 

е от съществена важност за получаването на ценни сведения, които да подкрепят 

решението ви да се прицелите на американския пазар. 

 

● Гледайте на САЩ като на голям пазар, съставен от множество региони, вместо 

като на национално цяло; 

● Внимавайте при изключителни уговорки с американски партньор; 

● Среща, на която да научите изискванията на клиента ще ви спечели по-

добронамерено внимание, отколкото агресивния метод; 

● Фокусирайте се върху това, от което има нужда вашият целеви клиент, не върху 

това какво предлагате; 

● Подложете на изпитание предположенията, които имате за пазара; 

● Бъдете готови да видоизмените продукта си като резултат от тази фаза – ако не 

го направите, клиентът ви ще потърси другаде. 
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КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗНОС КЪМ САЩ 

 

Често е трудно да се следват всички модни тенденции на продуктите в САЩ. В 

днешния свят на технологии и Интернет, продуктите може да излязат от мода, още 

преди да са пуснати по магазините. Добро място, за да бъдете в крак с всичко, са 

търговските панаири. Следете какво изложителите предлагат и от какво купувачите се 

интересуват най-много. Преглеждайте списанията, писмата и интернет блоговете във 

Вашия сектор.  

 

Какво може да изнасяте за САЩ, зависи от:  

 

● Това какво можете да произвеждате или добивате.Най-важното е да предлагате 

продукти на цена, която американските вносители са готови да платят. 

Конкуренцията на пазара е огромна, клиентите винаги търсят нови продукти, 

ключът към успеха е в различните продукти. Опитвайте се да прогнозирате 

бъдещите тенденции и интереси.  

 

● Способността Ви да доставите продуктите до САЩ през щатските митници.  

○ Стоки лесни за внос в САЩ са: Кожи и кожени изделия, музикални 

инструменти, хартия и хартиени продукти, спортни стоки, изкуствени 

цветя, бижута, перли и скъпоценни камъни, оптика и оптични стоки, 

пластмаси и пластмасови изделия, домакински уреди, изкуствени кожи, 

стъкло и стъклени продукти, съдове, керамични плочки, 

металообработващи машини, каучук и каучукови изделия, неблагородни 

метали, ръчни инструменти, корк, осветителни тела, камъни и каменни 

изделия, чадъри, тапети, прибори за хранене.  

○ Стоки трудни за внос в САЩ: Алкохолни напитки, бои и сходни продукти, 

моторни превозни средства, месо и месни продукти, радиоактивни 

материали, взривни вещества и пиротехника, готови храни, лекарства, 

текстил и текстилни изделия, играчки, пушки, оръжия и сходни продукти, 

самолети и космическа техника, торове, мляко и млечни продукти, живи 

животни, птици, птичи продукти и яйца. 

 

● Какво американските вносители искат да купят. 

○ Подаръци. Съединените щати са страна, в която хората обичат да правят 

подаръци с повод и без повод: за рождени дни, годишнини, сватби, нова 

къща, нова кола, бебе, по Коледа, Нова Година, Свети Валентин, Деня на 
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майката, Деня на бащата, Първи Април и т.н. Подаръците имат отличен 

потенциал. Те са под юрисдикцията на Комисията по безопасност на 

продуктите за клиенти (CPSC), които следят за безопасността и стандарта 

на продуктите. Няма разрешителни или лиценз, които да се изискват за 

внос на тези стоки в САЩ. Най-разпространените типове подаръци са: 

порцелан и кристал, колекционерски мечки и кукли, колекционерски 

фигурки, декоративни предмети за домашна употреба, модни аксесоари, 

бижута, часовници, игри, играчки, награди, чанти, шапки, шалове, 

ръкавици, чаши и халби, парфюми и козметични продукти, вази и 

сувенири.  

○ Стоки за бита. Пазарът на стоки за бита в САЩ е широк. Всеки път, 

когато младоженци си купуват къща, семейства се местят в по-голяма 

къща, по-възрастни двойки в по-малка, хората се нуждаят от нови 

предмети – започвайки от завеси, одеяла, спално бельо, възглавници и се 

стигне до сапунерки и поставки за четките за зъби. Стоките за бита са 

чудесен продукт за износ за САЩ. Популярни видове домашни потреби: 

килими, постелки, спално бельо, възглавници, одеяла, юргани, кърпи, 

подови настилки, стоки за банята, кухненски и трапезни стоки.  

○ Традиционна храна Голяма част от населението в Щатите са имигранти 

или техните предци са били. В много случаи те копнеят за храната на 

родината си, което е добре за износа на традиционна храна за САЩ.  

○ Спортни стоки и екипировка. Фитнес зали и спортни центрове могат да 

бъдат открити в почти всеки град в САЩ. Хората се разхождат, разхождат 

кучетата си, тичат, карат колела, ролери, скейтборд, ски, сноуборд, играят 

футбол, баскетбол, волейбол, бейзбол; във фитнес залите вдигат 

тежести, правят упражнения, практикуват йога и пилатес. Какво е общото 

между всичко това? Всички тези хора се нуждаят от спорна екипировка. 

Секторът на спортните стоки е един от най-бързо разрастващите се в 

САЩ и има отлични възможност за внос. Спортните стоки също са под 

юрисдикцията на Комисията по безопасност на продуктите за клиенти 

(CPSC). Най-популярните видове спортни стоки и екипировка са: фитнес 

облекла, бански костюми, спортни обувки, фитнес уреди, голф облекла и 

аксесоари, ракети и скуош, оборудване за редуциране на теглото, 

туристическа екипировка и аксесоари, пейнтбол продукти, раници и др. 
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ВАШАТА ЕКСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

● Определете на какви ресурси разчитате, за да изпълнявате дългосрочни 

експортни продажби. 

● Ползването услугите на американска юридическа фирма за договорни преговори 

е силно препоръчително. Това ще подобри преговорната ви позиция. 

● Развийте местни взаимоотношения с банки, счетоводители, застрахователни 

агенти и стокови спедитори. 

● Разширяването на местната ви инфраструктура може да доведе до мрежови 

възможности, контакти и нови клиенти. 

                  

ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА 

                  

„Разглеждат САЩ като един цялостен пазар с общ език и единна валута, но 

това е огромна територия с много различни нагласи и подходи на регионално 

равнище. Подбирайте внимателно кадрите си за дистрибуция и се уверете, че 

вашето проучване и тяхното познание на местния пазар са адекватни.” 

- Европейски износител за САЩ 

 

Опознайте онези, с които налвлизате в бизнес отношения, и какви са очакванията 

им. Направете свой приоритет да откриете дали има законови, финансови или 

кредитни утежняващи проблеми с потенциалния партньор. Това ще окаже влияние 

върху условията на всяко споразумение. 

                  

Няколко полезни проверки:  

● Откога търгува партньорът; 

● Брой на работниците му;   

● На колко места в САЩ работи; 

● Естество на бизнеса: основна компания или клон; 

● Финансова стабилност; 

● Коментари в публичното пространство; 

● Численост на суб-дистрибуционната мрежа (ако е актуално). 

 

При работа с големи мултинационални компании, важат различни съображения: 

Уменията ви да изпълните условията по сделка ще бъдат ли засегнати от: 

● Мащаба; 

● Продуктови модификации; 

● Срок на кредита; 
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● Краен срок на доставка; 

● Очаквания за вътрешнопазарна поддръжка; 

● Ексклузивност; 

● Пробен период – това са препоръчителни първи стъпки. Ако са успешни, те 

засилват преговорните ви позиции за по-дългосрочни ангажименти. 

                  

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 

                  

Дългосрочно продуктивно бизнес-взаимоотношение има ясно очертана начална 

точка и, в идеалния случай, няма крайна точка. Това, което предприемете в седмиците, 

месеците и годините след една продажба, ще определи дали е първата от много – или 

остава единствена. 

 

● Допълнителните контакти и следпродажбеното обслужване са задължителни, а 

не въпрос на избор; 

● Лични жестове, като поздравления на официалните празници развиват и 

укрепват личното взаимоотношение с купувача. Тук наличието на софтуер за 

управление на взаимоотношенията (Customer Relationship Management (CRM) 

software) можа да бъде от много голяма ползва, тъй като ще ви улесни при 

записването на важни дати/събития и при автоматизацията на съощения до 

множество контакти; 

● Нескъпоструващо приложение за добавяне в Клиентската система за 

управление на връзките при електронните пощи може да ви помогне да 

поддържате взаимоотношенията. 
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VIII. КУЛТУРА НА БИЗНЕСА 

                  

Правенето на бизнес в САЩ е значително по-различно, отколкото в България, при 

население на страната над 300 милиона души, 50 щата и шест различни часови зони. 

Развитият културен усет за средата и хората, с които работите, ще улеснят по-добрите 

бизнес връзки и ще повлияят позитивно на резултата от сделката. Източното 

крайбрежие на САЩ е по дефиниция по-консервативно и формално в облеклото и 

протокола, отколкото Западното, където климатът и начинът на живот са по-

непринудени и поддържането на бизнес отношения е по-неформално. Ето някои 

въпроси, които не бива да се забравят. 

                  

НАПРАВЕТЕ БЛАГОПРИЯТНО ПЪРВО ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

                  

Бизнес решенията се вземат на основата на добро взаимоотношение между две 

партии, базирано на взаимно уважение и доверие. Силното бизнес взаимоотношение 

се култивира с времето. Въведете ред в малките детайли от самото начало; не го ли 

направите, рискувате бизнес отношенията ви да приключат още преди да са 

започнали. 

 

В САЩ, доброто ръкостискане носи голяма тежест. За разлика от Европа, където то е 

нещо обичайно преди и след срещата, първоначалното ръкостискане в САЩ може да 

си остане единствено. 

 

Няколко препоръки за създаване на добро първо впечатление: 

● Винаги се изправяйте, когато стискате ръце с някого; 

● Представяйте ясно себе си, компанията си и ролята си; 

● Бъдете наясно кого пръв трябва да поздравите в една група – хората с по-

високо положение са с предимство; 

● Където всички са на едно ниво, кажете името на човека, когото познавате най-

малко; 

● При първа среща може да поискате визитна картичка, обикновено след като 

пръв сте предложили своята; 

● Ако се срещате с някого, който има значително по-високо положение, изчакайте 

първо той да ви предложи картичката си; 

● Обличайте се консервативно: в САЩ това означава бизнес облекло; 

● За последователни срещи, следвайте примера на американските си партньори; 

● Говорете бавно и ясно, като дадете възможност на клиента си да свикне с 

характерните особености на гласа ви. 
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ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ 

 

Независимо дали електронно, или в писмо, усъвършенстването на писмената 

комуникация е от съществено значение. 

● Трябва да изчитате писмата си; не разчитайте на функцията за поправка на 

правописните грешки. Помолете някой колега да провери текста, ако документът 

е важен; 

● Правописни и граматически грешки демонстрират липсата ви на взискателност и 

отношение към детайлите; 

● Кореспонденцията ви трябва да е конкретна, разбираема и последователна. 

Избягвайте прекомерната употреба на шрифтове и форматни табла;  

● В САЩ, в датите се изписва първо месеца, след това деня, накрая годината, 

например 25 юни 2017 г. се изписва 6/25/17; 

● Използвайте подходящ поздрав. Винаги се обръщайте формално към човека, 

освен ако вече не сте на малко име с него; 

● Най-добре да използвате електронната поща за по-елементарни въпроси, като 

потвърждаване на уговорка, потвърждаване на доставка, определяне дневния 

ред на среща, или като продължение на разговор или среща; 

● Запазете писмата с важни детайли, като договорни преговори, предложения за 

телефонни или лични срещи; 

                  

Не използвайте безплатна електронна поща за бизнес цели 

 

Избягвайте да използвате безплатна електронна поща като abv.bg, gmail.com, 

yahoo.com, hotmail.com и т.н. за бизнес цели  

1. Американските вносители не вярват на безплатните електронни пощи. Дори да 

сте една от най-големите в този бранш компании, използването на такъв имейл 

автоматично ще ви превърне в незначителни за американския вносител. Нито 

една сериозна компания не би си позволила да използва безплатен имейл. 

Добре е електронната Ви поща да съвпада с домейна на уеб-сайта Ви.  

2. Спамърите и крадците на информация използват безплатните електронни пощи, 

тъй като са трудно проследими. Когато американски вносител получи имейл от 

безплатен имейл акаунт, първият въпрос, който си задава е „Това някой, който 

се опитва да ме измами ли е?“  

3. Често бизнес партньорите изпращат важна информация за кредитни карти или 

данни за банкови сметки по имейл. Наличието на фирмен имейл акаунт служи 

като допълнителна гаранция за сигурност. 
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Примерни имейли, който биха направили добро впечатление:  

 

sales@вашият уеб сайт.com  

export@ вашият уеб сайт .com  

customerservice@ вашият уеб сайт.com  

qualitycontrol@ вашият уеб сайт.com  

export.manager@ вашият уеб сайт.com  

 

Домейн завършващ на .com винаги създава най-добро впечатление и чувство, че 

изпращачът е представител на сериозен бизнес. 

 

Още съвети, които могат да Ви бъдат полезни: 

● Не изпращайте промоционални писма, които имат правописни грешки или са 

написани на остарял английски.  

● Не използвайте фрази като: Многооважавани г-н ... и т.н. Не мислете, че 

напудрените писма печелят поръчките, напротив, бъдете кратки, точни и ясни.  

● Никога не насилвайте купувача да направи нещо. Не използвайте изречения 

като: „Очаквам вашият обещаващ отговор“; „възможно най-скоро“ и т.н. 

Американските вносители са професионалисти. Те ще ви отговорят на писмото, 

защото е правилният бизнес маниер, а не защото сте ги притиснали.  

● Не изпращайте писма, които използват думата „представя“ в началния параграф 

Американските вносители получават много рекламни писма на бюрото си всеки 

ден. Около 97% от тях отиват в коша за боклук. Обикновено причината е, че 

износителят не е успял да привлече вниманието им. Писма, които започват с: 

„Бихме желали да ви се представим..“ показват липса на креативност и са 

просто поредните от дълга колона скучни реклами на невдъхновяващи продукти.  

● Не давайте празни обещания. Бъдете реалисти по отношение какво можете и 

какво не можете да изпълните. Не обещавайте, че можете да произведете 

голяма продукция, освен ако наистина можете. Две от най-големите грешки, 

които могат да бъдат допуснати са лошо качество и закъснение на доставката. 

 

Няколко съвета за неща, които трябва да правите или да избягвате: 

● Тематичното описание трябва да е кратко, конкретно и уместно;  

● Винаги слагайте електронния си подпис, състоящ се от малко и фамилно име, 

компанията и информация за контакт; 

● Не използвайте украси и емотикони; 
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● Не изписвайте отделни думи или фрази с големи букви, счита се за повишаване 

на тон; 

● Пишете кратко, внимавайте да не сте груб, и винаги използвайте пълни 

изречения; 

● Избягвайте емоционалните писма – ако не сте сигурен, че писмото ви е с 

подходящ тон, обадете се по телефона; 

● Не казвайте или не изпращайте нищо, което не искате да бъде повторено или 

публикувано в Интернет; 

● Отговаряйте бързо. Стандартната практика в САЩ е да се отговори до 24 часа; 

● Ако нямате непосредствен отговор на въпрос, допитайте се до подателя и си 

осигурете краен срок; 

● След бизнес срещата, изпратете на перспективния партньор писмо от учтивост, 

благодарете им за отделеното време и накратко резюмирайте обсъжданите 

въпроси и набелязаните действия; 

● Не използвайте бутона „отговори на всички”, освен ако не е абсолютно 

необходимо; 

● Изпращайте големи прикачени файлове само с позволение – по-добре е да 

предупредите получателя с кратко писмо, че ще изпратите голям файл и да го 

поканите да предложи друг начин за изпращане на файла;   

● Включете функцията „Извън офиса”, когато не отговаряте на електронна поща; 

● Ако изпращате писмо на списък, използвайте функцията за сливане на 

съдържанието, или изпратете писмото до себе си, а хората от списъка посочете 

като допълнителни получатели; 

● В редки случаи, когато е необходим факс, винаги се обаждайте преди да 

изпратите документ от много страници; 

● Никога не изпращайте факс без подробен опис на съдържанието. 

                  

Особености на работата и пристъпването към първоначален контакт с 

американски фирми: 

● Най-често те не отговарят на непознати мейли, затова най-желателно е да 

направите първоначален телефонен разговор с тях – търсете най-често 

procurement manager, purchasing manager, imports manager или при по-малките 

фирми – owner или general manager;  след първоначално изпратен мейл 

повтаряйте няколко пъти докато получите отговор; същото и по телефона – 

необходимо е упорство, за да се свържете; 

● Не разпращайте стандартен типизиран мейл, а го персонализирайте и се 

обърнете към конкретното лице за контакти в писмото си, също така го сложете 

като тема на писмото си, за да се уверят, че не е спам; 
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● Разпратете по стандартна поща каталог или брошура на продуктите/услугите, 

които предлагате. Приложете в плика ваша визитка заедно с каталога, за да 

могат веднага да се свържат с вас, ако проявяват интерес; 

● Участвайте в панаир или изложение – ако не с щанд, то поне като посетители; 

● Следващи стъпки - „Фолоу-ап“ и напомняне. В повечето случай, няма да 

получите отговор на писмото си, освен ако не напомните, че сте го изпратили.  

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

 

Добрият телефонен етикет показва личното ви отношение и подход към 

работата на партньорите ви, както и създава впечатление за корпоративния 

характер на компанията ви 

 

 

Няколко съвета за ефектина комуникация по телефон: 

● Винаги идентифицирайте себе си и компанията си още при поздрава;   

● Бъдете винаги вежливи, особено до „пазителите на портите” (секретари и 

рецепционисти) на американските ви партньори и ако е възможно, научете 

имената на най-висшестоящите сътрудници; 

● Винаги искайте позволение преди да задържите разговор с някого; 

● Отговаряйте на телефонни разговори в рамките на не повече от 48 часа. 

Бързият отговор на обаждането може да определи дали печелите или губите 

договор с даден клиент; 

● Ако предпочитате да оставите гласова поща, обадете се след работно време;  

● Персонализирайте личната си гласова поща и поддържайте актуално 

съобщение; 

● Редовно осведомявайте сътрудниците си какъв е графикът ви, и дали сте на 

разположение при евентуален контакт от страна на потенциални клиенти; 

● Винаги започвайте разговор с другата страна през слушалката. Само след като 

отправите личен поздрав, можете да ги поставите разговора на 

високоговорител;  

● Вземете предвид и определете съответната часова зона, когато обявявате 

конферентен разговор; 

● В САЩ, както и навсякъде, точността е ключов фактор при срещите; 

● Като домакин, представете всички, които участват в конферентния разговор. 

Незадоволителният етикет при разговор по мобилен телефон може да окаже 

отрицателно влияние върху отношенията ви с клиентите; 
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● В САЩ хората биха изтълкували като липса на уважение или израз на 

пренебрежение към тях, ако разговаряте по телефона или пишете писма докато 

сте с тях. Не забравяйте правилата на елементарния етикет в бизнеса и при 

телефонна комуникация, когато използвате мобилни телефони или смартфони, 

особено важно с оглед на българските делови практики; 

● Хората, с които сте в момента, имат предимство пред разговорите или писмата, 

които искате да проведете или получите; 

● Изключете телефона си или го сложете в режим на вибрации, и оставете 

разговорите ви да се приемат на гласова поща;         

● Използването на мобилно или Интернет устройство по време на среща е израз 

на голямо неуважение; 

● Ако очаквате разговор, който не може да се отложи, предупредете 

присъствуващите предварително, извинете се, отидете настрани и бъдете 

кратък; 

● Дръжте се професионално. Изберете подходящ сигнал за повикване или 

задайте режим на вибрации на обществено място или на служебна среща; 

● Ако приемате разговор на публично място, бъдете дискретен, особено ако 

обдъждате поверителни въпроси или чувствителни служебни теми. 

                  

БИЗНЕС СРЕЩИ 

                  

Смисълът от бизнес срещите е основно в изграждането на взаимоотношения с 

колегите, клиентите или потребителите. Подобряването на етикета ви при бизнес 

срещите автоматично подобрява шансовете ви за успех. 

 

Няколко съвета за спазването на добър бизнес етикет: 

● В САЩ много държат на точността – никога не идвайте твърде рано или твърде 

късно; 

● Обадете се предварително, ако закъснявате. В много американски градове 

трафикът може да стане причина за значителни забавяния, затова си разчетете 

достатъчно време за придвижване; 

● Изключете мобилните телефонни и Интернет устройства по време на срещата; 

● Говорете кратко и по темата; 

● Дайте предимство на старшите ръководители; 

● В САЩ е необходимо да имате предварителна уговорка; 

● Подгответе се – запознайте се с всички актуални материали предварително, за 

да може да внесете стойностно участие; 

● Вземете си бележник и писалка. Това показва интереса ви към дневния ред. 



 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

96 

 

ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БИЗНЕС ОБЯД/ВЕЧЕРЯ 

 

Извеждането на срещата извън конферентната зала и правенето на бизнес на 

обяд или вечеря, може да засили и укрепи бизнес връзката. В САЩ обичайна практика 

са срещите на закуска, и обикновено стават между седем и десет сутринта. Ето някои 

основни напътствия за случаите, когато комбинирате срещата с хранене: 

 

Като гост: 

● Ако пристигнете преди домакина, потвърдете резервацията, и на мястото има 

много хора, помолете да ви настанят на масата; 

● Ако сте много закъснели, започнете поръчката си с ястието, което сервират в 

момента; 

● Ако не можете да присъствате, обадете се лично на човека, който ви е поканил. 

Не карайте трето лице да провежда разговора; 

● Никога не поръчвайте най-скъпото ястие в менюто; 

● Относно алкохола, следвайте примера на домакина си и не надвишавайте 

личния си лимит; 

● Поканилият обикновено отговаря за плащането на сметката; 

● Ако човекът, с когото имате среща, ви дава ценен съвет, сметката платете вие;  

● Винаги изпращайте благодарствена бележка, но ако човекът ви е помогнал да 

спестите или да спечелите повече пари, по-подходящ би бил скромен подарък; 

● В САЩ даването на подаръци е нежелателно в определени сектори, като 

областта на финансите и медицината. 

                  

Като домакин: 

Ако вие сте предложили бизнес срещата да стане на закуска, обяд или вечеря, 

направете предварително необходимите проучвания: 

● Изберете място, което познавате, така че да имате повече контрол над бюджета 

и местата за сядане; 

● Изберете ресторант, който прави резервации и/или предлага паркинг. Важно е 

да бъде лесно достъпен в случай на лошо време; 

● Ако поканите група, първо говорете с ресторанта; 

● В идеалния случай, проверете дали ресторантът има възможност за 

организация на местата, която да улесни бизнес срещата; 

● Прегледайте менюто за вино и храна, за да сте сигурни, че са по възможностите 

на бюджета ви; 

● Ако не, преговаряйте с ресторанта и уредете предварително избрано меню; 
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● Снабдете предварително гостите си с упътване как да стигнат до ресторанта и с 

телефонния му номер; 

● Ден преди срещата потвърдете плана и отидете десет минути по-рано; 

● Вземете сметките за всички разходи, включително бакшишите. Непременно 

предупредете ресторанта, че ще постъпите така. 

 

 

СЪБИТИЯ С ГОСТ ГОВОРИТЕЛ 

 

В САЩ събитията с говорител по време на служебна вечеря или обяд (luncheon) 

са много популярни. Известен индустриален специалист или пък ключов анализатор, 

който говори от името на компанията ви, е много привлекателен начин да се съберат 

ключови контакти и потенциални клиенти в една стая.  

 

Няколко организационни напътствия: 

● Проверете дали функционират нормално аудио и видео техниката; 

● Уговорете се предварително с поканения говорител да бъде конкретен и кратък. 

Максимум 10 слайда, общо 20 минути; 

● Представете говорителя на гостите си по време на първото ястие и след това 

дайте възможност на останалите да се насладят на храната и да контактуват; 

● Предоставете на говорителя централно място и не отнемайте от времето му; 

● Дайте на поканените възможност да се срещнат с говорителя; 

● В САЩ програмата не започва, докато не се сервира кафето; 

● Подканете гостите да изпратят въпросите си предварително по електронна поща 

и снабдете говорителя с тези въпроси преди събитието; 

● Изпратете благодарствена бележка на говорителя след събитието. 

 

ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС МРЕЖА 

 

В САЩ мрежовите контакти са много важни. Това е умение, което изисква 

непрестанна работа, стратегически императив и е един от финансово най-удачните 

начини да срещнете хора, които могат да помогнат на кариерата ви или на бизнеса ви. 

Добре е да се присъедините към актуални професионални организации и асоциации, 

за да срещнете повече хора от вашето поле на дейност. 

 

Няколко напътстия за развитие на вашата бизнес мрежа: 

● Покажете се в своята бизнес общност и онлайн (например LinkedIn) – ще 

научите повече за нуждите на другите и как можете да им помогнете; 
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● Планирайте преди мрежово събитие кого бихте искали най-много да срещнете. 

Погледнете корпоративните Интернет страници за биографии; 

● Първо създавайте приятелства. В САЩ повечето хора купуват от, препоръчват 

или наемат хора, които харесват; 

● Усъвършенствувайте посланието си, знайте как да приключите разговор и да 

продължите по-нататък; 

● Открийте какви видове спорт или отбори са популярни в различните градове; 

● Учтиво разгледайте всяка визитна картичка, която са ви дали, преди да я 

оставите настрана; 

● Създайте база данни на връзките, които започвате на мрежовите събития. 

Включете име, компания, роля, дата и контактна информация; 

● Пропускайте или ограничавайте приема си на алкохол на събитията; 

● Не излизайте от къщи без визитните си картички; 

● Не се опитвайте да продадете нещо твърде настойчиво при първа среща;  

● Не подминавайте потенциална връзка само защото първоначално изглежда 

сякаш няма връзка с вашите бизнес нужди – може да познава подходящи 

контакти; 

● Не подавайте визитната си картичка на човек, който не я е поискал; 

● Насочете се към масата с храната едва когато се опознаете с останалите хора 

на събитието/срещата; 

● Не жонглирайте с храни и напитки – винаги оставете една ръка свободна за 

ръкостискания; 

● Не стойте пасивно – представете се на групите и ако е възможно, седнете на 

различна маса от колегите си. 
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IX. ПЪТИЩА КЪМ ПАЗАРА. ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Сам по себе си, размерът на САЩ прави възможна директната продажба от 

България до клиенти в даден регион чрез представители в друг регион. Няма 

единствен път към пазара, който да изключва другите. Докато отбелязвате напредък, 

става възможно да се разраствате чрез придобивки или съвместни предприятия. 

Изборът на пътя към пазара има връзка с инвестицията, ангажимента, риска и 

потенциалната отплата, които се изискват при всеки вариант.  

 

Американският пазар е в действителност най-големият в света за крайни 

потребителски стоки. На него се влиза по два основни начина – или чрез дистрибутор, 

който разработва пазара за вас, или чрез инвестиране във ваш собствен търговски 

офис в Америка, на място, със складова база и поддържане на стокова наличност. 

Вариантът с дистрибутор е лесен и безрисков, но маржът и огромна част от печалбата 

остават в чуждата фирма, която ви представлява. С такъв начин на работа ще 

изпитвате постоянен ценови натиск от своя дистрибутор и от конкурентните продукти 

от Китай и Мексико например, които също ще бъдат представлявани от него. Добрите 

дистрибутори са обикновено агенти на няколко марки доставчици и вие сте просто 

допълнение към асортимента им. Едва след няколко години на сътрудничество можете 

да разчитате на постоянни предвидими обеми на продажбите. Можете да започнете и 

с малка дистрибуторска фирма, която да е лоялна само на вашия бранд, но в този 

случай ще трябва да я кредитирате стоково с много дълги срокове на плащане от по 

над 3 месеца. Можете също да продължите тенденцията да продавате на етническия 

сегмент и чрез други дистрибутори, зареждащи различни вериги – полски, сръбски, 

италиански и др.  

 

Добре е да се запознаете със със специфично разделението на функциите в 

продажбите между следните пазарни участници в САЩ:  

● Логистични компании, зареждащи търговските обекти, често наричани 

„дистрибутори“ без всъщност да осъществяват продажби и договаряне за 

позиции на полиците; 

● Истински дистрибутори, които обаче играят ролята по документообработка и 

следене на темпа на продажбите и маркетинговите активности по продукта; 

● Вносители, които тук са чисто и просто митнически и складови агенти и нямат 

нищо общо с доставянето по търговските обекти; 

● Брокерът, може би най-важният играч във веригата, който всъщност договаря от 

ваше име позициите на полицата и условията на продажби. Различни брокери 
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покриват различни региони и различни вериги. Много често обаче функции на 

всички тези участници преливат една в друга или се припокриват. 

  

Всеки вносител и верига ще ви зададе два основни въпроса преди да продължи да 

разговаря с вас за продукта – с какво той се отличава конкурентно от подобните му и 

какво сте планирали да инвестирате за подкрепа на продажбите му. Много трудно ще 

намерите вносител/дистрибутор/брокер, който дотолкова да повярва в продукта ви, че 

да инвестира свое време и средства, за да го наложи на пазара, освен ако продуктът 

ви не е наистина уникален. 

 

Ето няколко неща, които не бива да се забравят:   

● Гледайте на САЩ като на съвкупност от големи и разнообразни пазари; 

● Осъществяването на навлизане по множество канали ще ви даде най-добри 

шансове за стабилен експортен растеж; 

● Имайте предвид, че изборът ви на подход ще ограничи функциите, които бихте 

могли да изпълнявате; 

● Учредяването на американско юридическо лице е неизбежно ако планът ви за 

развитие на пазара предвижда ангажирането на вътрешнопазарен ресурс или 

разгръщането на кадри от българската ви инфраструктура. 

                  

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                  

Много български компании-износители са продавали успешно в Америка без 

необходимостта от презокеанска продажбена инфраструктура. Интернет позволява 

това, но има основни положения, които е необходимо да се проучат, включително и 

митнически изисквания, документация, експортни лицензи, федерално предварително 

разрешение за САЩ, ценообразуване, обменни курсове на чуждата валута, 

транспортни и кредитни застраховки. 

 

Предимства:    

● Без посредници доходът ви за всяка продажба се увеличава; 

● Обикновено ще изградите близки отношения с по-малка група от клиенти; 

● Посещенията на пазара ще бъдат продуктивни, не спекулативни; 

● Процеса контролирате вие; 

● Кратък път на обратната връзка между вас и клиента ви; 

● Развивате ниско-рисково разбиране за американския пазар; 

● Други експортни възможности могат да се проучат, докато клиентът ви 

посещава. 
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Недостатъци: 

● Без посредник, без буфер, няма кой да поеме вината при неуспех;  

● Може да са необходими обучение и техническа поддръжка на място; 

● Часовата разлика, особено със Западното крайбрежие на САЩ; 

● Нужни са високи нива на отговорност, за да се обслужват американските 

потребители; 

● Неочаквани разходи при изпълняване искане на клиент, напр. удостоверяване, 

посещения на пазара, обучение на клиента, помощни услуги извън европейските 

работни часове, изменения във валутните курсове. 

              

ХОРИЗОНТАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Под хоризонтална интеграция се разбира вкарването на продукт/услуга като 

част от цялостно решения. Например, при бизнеса с ароматизатори - във вериги от 

автомивки, автосервизи които да ги предоставят като бонус, доставчици на едро на 

фирмени сувенири, вериги за офис консумативи, на които да произвеждате частна 

марка  (в САЩ те са две основни – Office Depot и STAPLES), СПА и фитнес вериги и 

подобни. 
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X. ВИЗИ 

 

Режимът за влизане и пребиваване на граждани на Република България в 

Съединените американски щати е визов и включва неимигрантски и имигрантски визи. 

Неимигрантски визи се издават на граждани с постоянно местожителство 

извън САЩ, които желаят да посетят САЩ за временно пребиваване с цел туризъм, 

лечение, бизнес, временна работа или образование. Кандидатите за неимигрантски 

визи, представят доказателства, че не възнамеряват да имигрират в САЩ. 

Служителите в консулските отдели и посолствата преценяват дали съответният човек 

попада в тази категория според индивидуалните му данни в зависимост от всеки 

отделен случай. Предвид съответните индивидуални различия, на  кандидати за един 

и същи вид виза, могат да бъдат задавани различни въпроси и от тях да се изисква 

представянето на различни документи. Консулските длъжностни лица отдел могат да 

поискат и допълнителна информация или документи по своя преценка. 

Стандартната процедура за кандидатстване за неимигрантски визи включва 

приемане на необходимите документи, интервю и обратно получаване на документите. 

Кандидатите заплащат такса, която включва стойността на вида виза за който 

кандидатстват, записване за интервю чрез кол център или онлайн, получаване на 

обща информация за издаване на визи, изпращане обратно паспортите на одобрените 

кандидати за виза и доставка на допълнителни документи в случаите, когато е 

необходимо. Формулярът за кандидатстване за неимигрантска виза DS-160. се 

попълва и подава единствено онлайн само на английски език.  

Всеки кандидат за виза може да запази само един час за интервю. Членовете на 

едно семейство се явяват на интервю заедно, но с отделно записване за всеки от тях в 

същия ден и час. Кандидатите за виза могат да променят датата и часа на интервю до 

три пъти с една заплатена такса. В случай, че интервюто бъде пропуснато, системата 

автоматично позволява на кандидата да си насрочи нова дата. В случай, че се нуждаят 

от спешно интервю, кандидатите за виза могат да направят запитване само след като 

първо са си записали час по стандартната процедура.   

Срокът за обработване на молбите за виза е 2-4 работни дни, освен при 

технически проблеми. Определени молби за визи минават през специални 

административни процедури и времето за обработвване и издаване зависи от 

индивидуалните обстоятелства във всеки отделен случай. Кандидати под 16-годишна 

възраст представят оригинал на пълномощно, подписано от един от родителите и 

фотокопие от официален документ за самоличност със снимка на родителя. 

Кандидатите за неимигрантски визи имат възможност да проследяват статута на 

своята молба за виза чрез страницата за попълване на формуляр DS-160.   

https://ceac.state.gov/CEAC/


 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

103 

Кандидатстване за виза без явяване на интервю е възможно за лица, на 

които вече са вземани десетпръстови отпечатъци в Консулството на САЩ в София, 

или които са освободени от това изискване и отговарят на някои допълнителни 

критерии. Те могат да използват т. нар. процедура Drop Box, приложима за следните 

три основни групи български граждани:  на възраст над 80 години, на които никога не е 

била отказвана виза; на възраст под 14 години, които пътуват придружавани от 

двамата си родители и родителите притежават валидни визи за САЩ (в останалите 

случаи децата под 14 години трябва да кандидатстват като си насрочат интервю с 

присъствие поне на единия от родителите, като присъствието на детето не е 

задължително); желаещи да подновят виза в същата визова категория, издадена след 

31 октомври 2007 г. от Посолството на САЩ в София, които отговарят на следните 

изисквания -молбата за подновяване на виза е подадена в рамките на 48 месеца от 

изтичане срока на предходната виза; визата е от категории  B1/B2, C1/D, F1 или G4 с 

валидност 12 месеца или повече; кандидатът е български гражданин, постоянно 

пребиваващ в България, не е получавал отказ за издаване на виза и е спазвал 

американското имиграционно законодателство при предходните си посещения в САЩ. 

 

Не се квалифицират за процедурата български граждани които никога не са 

имали американска виза, последна им валидна виза е отменена или отнета, 

кандидатстват за виза, различна от предишната им виза, предишният им паспорт с 

валидна виза за САЩ е изгубен или откраднат. 

 

Съществуват различни категории визи за влизане на територията на САЩ: 

  

Визи за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм (B1/B2) 

 

Пътуващите до САЩ с цел туризъм е необходимо да представят информация 

къде ще отседнат. Ако пътуват с цел посещение на приятели, се изисква да 

представят покана от тях, както и копие от документа, показващ техния законен статут 

в САЩ. Ако желаят да посетят роднини, трябва да посочат роднинската си връзка с 

канещата страна, дали са aмерикански граждани, притежатели на зелени карти или на 

неимигрантски визи за временна работа или обучение в САЩ. Може да се представи 

покана от тях и копие от документа, доказващ техния законен статут в САЩ. 

Кандидатите за визи могат, ако желаят,  да представят допълнителни документи в 

подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно 

пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в 

САЩ - това могат да бъдат документи за собственост на имущество; банкови 
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извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни 

връзки и т.н. 

 

Кандидатите за бизнес визи трябва да предоставят информация каква точно е 

целта на пътуването им. Тези, които ще посещават бизнес партньори или клиенти, е 

необходимо да представят кореспонденция с тях, показваща целта на пътуването. 

Кандидатстващите за виза B1/B2 трябва да попълнят формуляр DS-160. 

Инвеститорски визи Е-1 и Е-2 

 

Е-1 и Е-2 визите са предназначени за лица, които възнамеряват да инвестират 

или да осъществяват търговия с компания в САЩ. Трябва да се има предвид че тези 

визи не са заместители на имигрантските визи. Лицата, които искат да останат в САЩ 

постоянно, трябва да кандидатстват за подходящия вид имигрантска виза.  

 

Визите за търговия (Е-1) и инвестиции (Е-2) са неимигрантски визи за граждани 

на страни с подписано двустранно Споразумение за приятелство, търговия и 

мореплаване със САЩ, които желаят да пребивават в САЩ с една от следните цели: 

да осъществяват търговия основно между САЩ и страната по договора (Е-1) ; или да 

развият и ръководят дейността на предприятие, в което чуждестранният  гражданин е 

инвестирал или е в процес на инвестиране на значителен капитал (Е-2). Визите за 

търговия (Е-1) и инвестиции (Е-2) са създадени за улесняване и подобряване на 

икономическите взаимоотношения между САЩ и останалите държави. Те не са 

предназначени за лица, които желаят просто да пребивават в САЩ. Американското 

имигрантско законодателство (вижте параграф 101 (а)(15)(Е) от Закона за имиграция и 

натурализация на САЩ (INA)) изрично повелява, че притежателите на Е-1 визи могат 

да влизат в САЩ „единствено с цел осъществяването на значителна търговия”, а 

притежателите на Е-2 виза „единствено с цел да развиват или управляват дейността 

на компания”, в която той или тя са инвестирали.  Също така, тези визи са 

неимигрантски и поради това са временни.  Лицата, които желаят да останат в САЩ 

постоянно, трябва да кандидатстват за съответния вид имигрантска виза. 

 

Договорът  

 

Двустранното споразумение за инвестиции между САЩ и България (BIT) влезе в 

сила на 2 Юни 1994 г. Това споразумение се счита от Държавния Департамент на САЩ 

за еквивалент на договор за приятелство, търговия и мореплаване за целите на INA 

101(а)(15)(Е). Според него българските граждани могат да кандидатстват единствено 

за Е-2 визи. 

https://ceac.state.gov/genniv/
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/treaty_visa.html


 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

105 

 

Изисквания за инвеститорските визи (Е-2). 

● Инвеститорът, независимо дали е частно или юридическо лице, трябва да 

бъде гражданин на страна, която има подписано споразумение със САЩ. 

● Инвестицията трябва да бъде значителна. Тя трябва да бъде достатъчна, 

за да осигури успешната работа на предприятието. Процентът на инвестицията в 

нискокапитално предприятие трябва да бъде по-висок от процентът на инвестицията 

във висококапитално предприятие. 

● Инвестицията трябва да бъде в реално действащо предприятие. 

Спекулативни или недействащи инвестиции не могат да бъдат разглеждани.  Средства 

в банкови сметки  или ценни книжа не се смятат за инвестиция. 

● Инвестицията не може да бъде маргинална. Тя трябва да генерира 

значително по-голям доход от обикновената издръжка на инвеститора и семейстното 

му, или да има значително икономическо въздействие в САЩ. 

● Инфеститорът трябва да има контрол над средствата и инвестицията 

трябва да бъде рискова в търговския смисъл. Не се позволява вземането на заеми 

срещу залог на активите на предприятието в САЩ. 

● Инвеститорът трябва да пребивава в САЩ с цел развитие и управление 

на предприятието. Ако кандидатът не е основен инвеститор, той или тя трябва да 

заема ръководна или надзорна длъжност или да притежава високо специализирани 

умения. Обикновените квалифицирани или неквалифицирани работници не могат да 

кандидатстват за този тип виза. 

 

Инвеститорските визи могат да бъдат подновени или удължени само, ако 

инвестицията продължава да отговаря на изискванията на американското имигрантско 

законодателство. Както собствениците, така и служителите на компанията в САЩ, 

получават един и същи вид виза Е-2. Законът не прави разграничение между тях.  

 

 

Кандидатстване на нова компания 

 

За да може да се квалифицира за инвестиция в САЩ, предприятието трябва да 

отговаря на изискванията на закона посочени по-горе. Преди да се престъпи към 

издаването на Е-2 виза е необходимо компанията да бъде регистрирана и одобрена от 

отдел Неимигрантски визи на Американско посолство, София. Това правило важи дори 

ако кандидатът има одобрена промяна на статута от Департамента по вътрешна 

сигурност (DHS) в САЩ. 

 



 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

106 

Молбите за регистрация на нови компании трябва да бъдат изпращани по 

пощата. Те трябва също така да съдържат формуляри DS-160 и DS-156E, снимка и 

разписка за платена такса за визата. 

 

Ако кандидатът не желае да изпраща документите по пощата, те могат да бъдат 

предадени  на ръка във времето за протокол. Тези молби няма да бъдат приемани във 

времето за провеждане на интервюта за визи. Молбите трябва да бъдат подготвени в 

стандартния формат описан по-долу.  След получаване на молбата, тя ще бъде 

разгледана от Генералния консул или от началника на отдел неимигрантски визи. 

 

Ако молбата бъде одобрена, компанията е регистрирана и кандидатът бива 

поканен на интервю. Ако компанията не се квалифицира за Е-2 статут, кандидатът има 

право да предостави допълнителни документи. В последствие той/тя има 

възможността лично да представи случая си по време на интервюто. Ако след това 

разглеждане компанията все още не може да бъде квалифицирана като инвестиция, 

молбата за виза получава отказ по член 214 (b) от Закона за имиграция и 

натурализация на САЩ. 

 

Молбите трябва да бъдат предоставени в папка като отделните части бъдат 

разделени със заглавна страница или цифрови маркери. Допълнителни документи 

могат да се представят само, ако са тясно свързани с молбата.  Към всички документи, 

които са на език различен от английски, трябва да бъдат прикачени преводи. Молби, 

които не отговарят на изисквания формат, ще бъдат разглеждани със закъснение.     

     

Част 1  Съдържание: 

 

Тази част трябва да посочва документите, които се съдържат в папката в 

тяхната последователност, както е описано по-долу.  

 

Заглавно писмо, което описва компанията и кандидатстващия за виза. Това 

писмо трябва да покрива всички изисквания за Е-2 визата, както са описани в 9 FAM 

41.51. (PDF 71 KB) По-специално, писмото трябва да посочва как кандидатът ще 

докаже, че той/тя отговарят на изискванията на  9 FAM 41.51, включително: 

 

● Съществува договор между съответната държава и САЩ (9 FAM 41.51 N3) 

● Кандидатът и/или бизнесът имат същата националност (9 FAM 41.51 N2, 

N14.1) 

● Кандидатът е инвестирал или е в процес на инвестиране (9 FAM 41.51 N8) 

http://www.state.gov/documents/organization/87219.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/87219.pdf
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● Предприятието е действително и работещо търговско предприятие (9 FAM 

41.51 N9) 

● Инвестицията на кандидата е значителна (9 FAM 41.51 N1) 

● Инвестицията е повече от маргинална и генерираща само доход за 

обикновената издръжка на инвеститора и семейството му (9 FAM 41.51 N11) 

● Кандидатът има позиция да развива и управлява предприятието (9 FAM 

41.51 N12) 

● Кандидатът, ако е служител в компанията, ще заема 

управителна/надзорна длъжност или притежава специфични умения, жизнено важни за 

дейността на фирмата в САЩ (9 FAM 41.51 N14) 

● Кандидатът възнамерява да напусне САЩ, при приключване на Е-2 

статута (9 FAM 41.51 N15) 

 

Част 2  Формуляри 

 

● Потвърждение за попълнен формуляр DS-160 

http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html 

● Цветна снимка (5х5 см на бял фон, направена през последните 6 месеца)  

● Бележка (Мемориален ордер) от Юнионбанк за платена такса за Е-2 виза (270 

щ.д.)  

● Формуляр DS-156E  част І, ІІ и ІІІ (PDF 588 KB)(информацията трябва да 

съдържа и-мейл адрес) 

● G-28 "Notice of Entry of Appearance as Attorney or Accredited Representative", 

включително и-мейл адрес, телефонен и факс номер, ако има такива. 

 

Част 3  Информация за кандидата 

 

За всички кандидати трябва да бъде приложена следната информация:  

● Писмо от работодателя описващо предприятието в САЩ (и в България), 

длъжност и квалификация на кандидата. 

● Цветно копие на основната паспортна страница и на предишни визи за 

САЩ. 

● Схема на корпоративната организация на компанията в САЩ , показваща 

мястото на кандидата в организацията. 

● Подробно резюме, включително и референции с информация за обратна 

връзка.  

● Дипломи, удостоверения за професионална квалификация и/или писма от 

предишни работодатели.  

http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://www.state.gov/documents/organization/79963.pdf
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● Подписана декларация за намерението на кандидата да напусне САЩ при 

прекратяване на Е-2 статута. 

● Копие на І-797 (всяка промяна или удължаване на статута, направена от 

Службата по имиграция и натурализация на САЩ  (USCIS) 

● Удостоверение за граждански брак (ако има такова) 

 

Част 4  Националност на предприятието (9FAM 41.51 N2) 

 

●  Документи за учредяване на компанията  

● Съпътстващи закони  

● Протокол от заседанието 

● Удостоверение и регистър за акциите 

● Подробен списък на собствениците и какъв процент притежава всеки от 

тях.   

● Копие от актуална справка за търговията с акции на българската 

компания, показваща процента на акциите притежавани от български граждани.    

● Ако компанията не е листвана, моля представете подробно заявление 

относно свързаните компании, копия от паспортите на мажоритарните собственици и 

т.н.  

 

Част 5  Инвестиция (9FAM 41.51 N8)  

 

● Доказателство, че кандидатът е инвестирал или е в процес на 

инвестиране. 

● Доказателство за произхода на инвестираните пари (Да се разясни 

източника на средствата и причината, поради която са получени. Доказателствата 

трябва да включват копия от всички оригинални преводи от местни или чуждестранни 

банкови сметки) 

● Доказателства, че парите са действително предназначени за инвестицията 

(фактури, чекове и банкови извлечения с подчертани суми) 

● Ако купувате вече съществуващо предприятие, моля представете следните 

документи, ако се отнасят за Вашия случай:  

● Писмо за намеренията  

● Оценка на бизнес активите  

● Федерална данъчна декларация на съществуващото предприятие (Данъчните 

формуляри трябва да бъдат копия на подписаните и датирани формуляри, 

действително подадени към американските данъчни служби.) 

● Бизнес лицензи  



 
04.09.2019 г. 

 

 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (СТИВ), ВАШИНГТОН и ЧИКАГО 

E-mail: trade@bulgaria-embassy.org; t.boteva@mi.government.bg  

109 

● Договори за лизинг или покупка на собственост 

● Снимки на съществуващото предприятие  

● Договор за продажба 

● Депозитарни документи (Да се представят копия на окончателните депозитарни 

документи за покупката на съществуващото предприятие. Също така, всички копия на 

извършени преводи от инвеститора, лични или бизнес чекове, подпечатани от банката 

или финансовата институция, от която парите са били преведени към депозитарна 

сметка)  

 

Ако създавате ново предприятие, моля представете следните документи, ако се 

отнасят за Вашия случай:  

● Доказателства за плащания (Представете четливи копия на всички 

извършени преводи от инвеститора, лични или бизнес чекове, подпечатани от банката 

или финансовата институция, от която са били платени)  

● Също така, представете четливи копия на всички банкови извлечения, 

показващи преводи от чекови/спестовни сметки  на инвеститора, предназначени за 

бизнеса в САЩ. 

● Подписани, датирани валидни документи за покупка или лизинг на 

помещения за бизнеса, включително доказателства за плащанията. 

● Бизнес лицензи/разрешения 

 

Част 6 Действителен и работещ бизнес (9FAM 41.51 N9) 

 

Това може да бъде доказано с предоставяне на документи като:   

● Годишни отчети  

● Отчети за продажбите  

● Статии 

● Фактури със съответните банкови плащания  

● Разписки за закупеното бизнес оборудване или инвентар 

● Други документи, показващи че предприятието произвежда някаква стока 

или услуга 

● Снимки на помещенията и оборудването  

 

Част 7  Маргиналност (9FAM 41.51 N11) 

 

● Доказателства че инвестицията е повече от маргинална и генерира по-

голям доход от обикновена издръжка. 
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● Данъчни декларации за последните три години (Копия от подписаните и 

датирани декларации, действително подадени пред данъчните власти (IRS) 

● Последните IRS W-2 формуляри за всички служители на компанията 

● Независими (неконсолидирани) финансови отчети за последните три 

години 

● Бизнес план – за нов бизнес (Планът трябва да включва специфични 

подробности за осъществявания бизнес, както и едно, три и пет годишна прогноза за 

разходите, продажбите, брутния доход, печалбите или загубите.)   

 

 

 

Интервю за Е-2 виза 

 

В деня на интервюто от кандидата ще бъдат взети пръстови отпечатъци. 

Кандидатите трябва да бъдат готови да обсъждат своя бизнес в подробности. По 

време на интервюто не могат да присъстват адвокати или финансови съветници. В 

края на интервюто консулският служител ще реши дали бизнесът и кандидатът 

отговарят на изискванията за тази виза. Ако Е-2 визата бъде отказана, консулът ще 

предостави писмо с причините за отказа като цитира съответните параграфи от закона. 

Решението на консула е окончателно.  

 

Подновяване на Е статута на компанията  

 

Регистрацията на компания за Е виза трябва да бъде подновявана всяка година. 

Това става като компанията предостави актуален формуляр DS-156 (E) или по време 

на кандидатстване за виза, или по пощата. Компании, които не са подновили 

регистрацията си през последните пет години, могат да бъдат отстранени от списъка 

на регистрираните.  

Консулският отдел отвяря файл за всяка компания и пази бизнеспакета две 

години за нерегистрираните компании, или докато регистрацията изтече за 

регистрираните компании.  

 

Молби за Е-2 визи от служители на компании, които вече имат регистрация 

 

Служителите на компании, които вече са регистрирани, могат да кандидатстват 

за Е виза по стандартната процедура. В допълнение към стандартните документи, тези 

кандидати трябва да попълнят формуляр DS-156 (E) и да представят писмо от 
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фирмата относто заеманата от тях позиция и схема на организационната структура на 

предприятието, показваща позицията на служителя в него.  

 

Ако статутът на компанията изтича, цялата корпоративна документация трябва 

да бъде подновена и предоставена. Тази информация трябва да съдържа последните 

данъчни декларации и финансови отчети. По същия начин, ако DS-156 (E) показва 

промяна в предоставената информация, то съответната обновена документация 

трябва да бъде предоставена с молбата за виза.  

 

Промяна на статута   

 

Инвеститорите, които са променили статута си в САЩ, трябва да следват 

пълната процедура за кандидатстване. Промяната на статута е валидна само докато 

кандидатът се намира в САЩ. След като кандидатът е напуснал САЩ, той/тя се 

нуждаят от Е виза, за да се върнат и продължат управлението на бизнеса. Промяната 

на статута не гарантира издаването на виза, нито освобаждава инвеститора от 

следване на описаната по-горе процедура за предварително подаване на документи в 

Посолството в София.  

 

Съпрузи и деца  

 

Съпрузи и неженени деца под 21 години, независимо от тяхната националност, 

които желаят да придружат или да се присъединят към основния кандидат в САЩ,  се 

нуждаят от производна Е-2 виза. Ако кандидатстват отделно от основния кандидат, се 

изискват копия от документ за граждански брак и/или удостоверения за раждане на 

децата. Съпрузи и деца, които не възнамеряват да пребивават в САЩ с основния 

кандидат, а да го посещават само за ваканции, могат да кандидатстват за 

посетителска (В2) виза.  

 

 

 

 

Влизане в САЩ 

 

Издаването на виза не е гаранция за влизане в САЩ. Американската агенция за 

защита на държавната граница (CBP) има правото да откаже достъп до САЩ. Нейните 

служители определят периода на разрешен престой в САЩ в момента на пристигане. 

Визи за временно пребиваване с цел работа (H, L)  

http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/temporary_work_visa2.html
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Неимигрантска работна виза, (Н) се издава на кандидат, пътуващ с цел 

временна работа в САЩ. За да получи Н виза, кандидатът трябва да представи: (а) 

писмо за одобрена петиция (Form I-797), коята е била подадена от американския 

работодател и одобрена от Службата за Имиграция и Натурализация на САЩ (USCIS); 

и (b) доказателства, че е квалифициран за тази работа, като представи документи за 

предишен опит и образование в съответната сфера.  

 

Кандидатите за Н визи трябва да попълват формуляр DS-160. 

Неимигрантска работна виза (L) при вътрешнофирмен трансфер има за цел да 

позволи служители в международни компании да бъдат прехвърляни на работа в 

Американския клон, с цел подобряване на управленската ефективност, разширяване 

на износа от САЩ и повишаване на конкурентноспособността на компанията на 

международните пазари. За да получи L виза, кандидатът трябва да представи: (а) 

петиция (Form I-129), подадена от американския работодател и одобрена от Службата 

за Имиграция и Натурализация на САЩ (USCIS); (b) работодателят в САЩ е същата 

фирма, корпорация, или друго Юридическо лице, филиал, подразделение или клон, в 

която кандидатът за виза работи; (c) бъдещият работодател ще продължи да 

извършва дейност на територията на САЩ, както и в поне още една друга страна; (d) 

кандидатът за виза е бил нает от трансфериращата компания в продължение на поне 

една година в рамките на последните три години; и (e) кандидатът за виза е управител, 

директор, или висококвалифициран служител, който ще заема мениджърска позиция в 

американския клон или позиция, изискваща висока квалификация. Кандидатите за L 

визи трябва да попълнят формуляр DS-160. 

Студентски визи и визи по обменни програми (F, M, J): Кандидатите за 

студентски виза (F, M) трябва да представят формуляр I-20, както и финансови 

документи показващи, че кандидатът може да заплати разходите за обучение през 

първата година, също и как ще бъдат заплатени разходите за последващите години на 

обучение. Формулярът I-20 се издава от американското учебно заведение, в което 

студентът е приет да учи. Кандидатите за F-1 и M-1 визи трябва да попълнят 

формуляр DS-160 и да предоставят листа за потвърждение в деня на интервюто с 

всички останали документи. Доказателства, че кандидатът може да заплати разходите 

за обучение през първата година могат да бъдат под формата на: банково извлечение 

за налични средства; служебна бележка за лицето спонсориращо обучението на 

студента (данъчна декларация или служебна бележка, показващи доходите на 

спонсора). Студенти, чиито I-20 формуляр е издаден след 1 септември 2004 год., е 

необходимо преди да се явят на интервю да заплатят и SEVIS такса от $ 200. Визата 

не може да бъде издадена преди тази такса да е заплатена.  

https://ceac.state.gov/genniv/
https://ceac.state.gov/genniv/
https://ceac.state.gov/genniv/
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Съществуват специални изисквания за студенти, желаещи да посещават 

държавни учебни заведения в САЩ: 

Визи по обменни програми (J) 

Правителството на САЩ, както и много частни организации спонсорират 

различни обменни програми. Това могат да бъдат програми за академичен или 

културен обмен, au pair програми, както и летни бригади. Кандидатите за J1 визи 

трябва да представят формуляр DS-2019 (Certificate of Eligibility for NIV Exchange 

Visitor), който се издава от спонсориращата организация в САЩ. Кандидатите за J-1 

визи трябва да попълнят формуляр DS-160 и да предоставят листа за потвърждение в 

деня на интервюто с всички останали документи. Стипендианти и участници в обменни 

програми, чиито DS-2019 формуляр е издаден след 1 септември 2004 год. е 

необходимо, преди да се явят на интервю, да заплатят и SEVIS такса (в повечето 

случаи $ 180). Визата не може да бъде издадена преди тази такса да е заплатена.  

Екипажни/Транзитни визи (C1/D)  

Пилоти, стюарди, моряци или членове на корабни екипажи, както и такива 

пътуващи до САЩ, за да се присъединят към кораб или самолет, е необходимо да 

кандидатстват за този тип виза. Кандидатите за C1/D визи трябва да попълнят 

формуляр DS-160.  

Журналистически визи (I)  

Представители на пресата, радиото, телевизията или друг вид медийна 

огранизация е необходимо да кандидатстват за този тип виза. В тази група спадат 

служители, чията дейност е от особена важност за медийната институция, напр: 

репортери, снимачен екип, филмови редактори, др. Журналистическа I виза може да 

се издаде не само на служители на информационни мидийни институции, отразяващи 

новини или работещи върху документални продукции, но и на служители на 

независими организации, които са акредитирани от професинална журналистическа 

асоциация. Кандидатите за I визи трябва да попълнят формуляр DS-160. 

Визи за работа в религиозни организации (R) 

Служители в религиозни организации са свещеници, упълномощени от призната 

религиозна общност да извъшват литургии или друг вид духовна дейност. В тази група 

попадат: монаси, монахини, религиозни братя/сестри, духовници, кантори, катехисти, 

работещи в религиозни болници, мисионери, религиозни преводачи, говорители в 

религиозни радио/телевизия.  Кандидатите за R визи трябва да попълнят формуляр 

DS-160. 

 

Годенически визи (K-1/K-2) 

Законът за имиграция и натурализация на САЩ разрешава издаването на 

неимигрантска виза (K-1) за граждани, пътуващи в САЩ с цел сключване на брак. 

http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/j1_summer_work.html
https://ceac.state.gov/genniv/
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/crew_visa2.html
https://ceac.state.gov/genniv/
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/journalist.html
https://ceac.state.gov/genniv/
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/religious.html
https://ceac.state.gov/genniv/
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/fiance_visa2.html
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Съпруг(-а)/деца на американски гражданин (K-3/K-4)  

 

Неимигрантските визи K-3 (съпруг/а) и К-4 (дете) се издават с цел събиране на 

семейства, разделени за дълъг перид от време, при които вече тече процедура по 

обработка на петиция за имигрантска виза. Визата разрешава на кандидата да пътува 

и пребивава в САЩ, докато петицията бъде одобрена.   

 

Неимигрантска работна виза, (Н) 

 

Виза Н се издава на кандидат, пътуващ с цел временна работа в САЩ. За да 

получи Н виза, кандидатът трябва да представи: (а) писмо за одобрена петиция (Form 

I-797), коята е била подадена от американския работодател и одобрена от Службата 

за Имиграция и Натурализация на САЩ (USCIS); и (b) доказателства, че е 

квалифициран за тази работа, като представи документи за предишен опит и 

образование в съответната сфера. Кандидатите за Н визи трябва да трябва да 

попълнят формуляр DS-160. 

Вътрешнофирмен трансфер (L) 

 

Целта на L визата е да позволи служители в международни компании да бъдат 

прехвърляни на работа в Американския клон, с цел подобряване на управленската 

ефективност, разширяване на износа от САЩ и повишаване на 

конкурентноспособността на компанията на международните пазари. За да получи L 

виза, кандидатът трябва да представи: (а) петиция (Form I-129), подадена от 

американския работодател и одобрена от Службата за Имиграция и Натурализация на 

САЩ (USCIS); (b) работодателят в САЩ е същата фирма, корпорация, или друго 

Юридическо лице, филиал, подразделение или клон, в която кандидатът за виза 

работи; (c) бъдещият работодател ще продължи да извършва дейност на територията 

на САЩ, както и в поне още една друга страна; (d) кандидатът за виза е бил нает от 

трансфериращата компания в продължение на поне една година в рамките на 

последните три години; и (e) кандидатът за виза е управител, директор, или 

висококвалифициран служител, който ще заема мениджърска позиция в американския 

клон или позиция, изискваща висока квалификация. Кандидатите за L визи трябва да 

попълнят формуляр DS-160. 

Визи по обменни програми (J)  

САЩ насърчава всички български студенти, учещи редовно в университет, да се 

възползват от възможността да участват в лятната програма за работа и пътуване 

(летни бригади). Всяко лято приблизително шест хиляди студентr се включват в 

програмата и пътуват до различни градове на Съединените щати, където се 

http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/spouse_visa2.html
https://ceac.state.gov/genniv/
https://ceac.state.gov/genniv/
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/j1_summer_work.html
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запознават с местната култура и от своя страна, споделят своя език и култура с 

приемните общности и осигуряват взаимноизгоден културен обмен.   

В допълнение към полезното практикуване на английски език, участниците имат 

шанса да придобият трудов опит в различни области. След приключване на трудовия 

договор, те имат право на тридесет дни допълнителен престой в САЩ, за да пътуват 

из страната, преди да се завърнат у дома.   

Профил на успешния кандидат за лятна бригада  

● Кандидатът трябва да владее добре aнглийски език, да има добър 

академичен успех, да бъде приветлив и съобразителен.    

● В програмата за лятна бригада могат да участват само студенти редовно 

обучение в акредитирани университети/колежи.  

● Повторно кандидатстващите са добре дошли. Участниците в програмата 

от предходни години нямат гаранция, че бъдещото им кандидатстване ще бъде 

успешно.  

● Всеки кандидат трябва да може да демонстрира пред интервюиращия 

консул, че той/тя ще се завърне в България след приключване на програмата. Могат да 

кандидатстват и студенти първа и последна година, но за тях ще е по-трудно да 

покажат достатъчно връзки с България. По-малко от една година в университета не 

може да се счита за достатъчно значима инвестиция при образованието на даден 

кандидат, от гледна точка изграждане на връзки с България.  По същия начин, 

студенти, на които им предстои само „Държавен изпит”, който съответно може да бъде 

отложен с няколко години, също биха имали затруднение да убедят консулския 

служител, че са  добросъвестни студенти с достатъчни връзки с България.  

● Студенти задочно обучение, както и тези, които посещават 

професионални/с дистанционно обучение училища и средни училища за възрастни, не 

отговарят на изискванията за участие в програмата за студентска бригада.  

● Въпреки, че не съществуват формални ограничения за възрастта на 

участниците, кандидатите, които не са на нормална студентска възраст ще подлежат 

на по-строг контрол.  

 

Студентите, участващи в лятна студентска бригада пътуват до САЩ под 

покровителството на акредитиран в САЩ спонсор. Американският спонсор е директно 

отговорен за намирането на подходяща работа за студентите, както и за осигуряването 

на цялостен успех на програмата. С цел програмата да бъде по-достъпна за 

студентите, има оторизирани много български агенции за набиране на кандидати, 

които служат за връзка между спонсорите в САЩ и студентите. Основният пакет от 

услуги, предлаган от акредитираните агенции, трябва да включва следното: 
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● Помощ при намирането на работа и настаняване в САЩ; студентите 

трябва да имат потвърдена работа преди да кандидатстват за виза; 

● Насрочване на интервю за виза и съдействие при попълване на 

необходимата документация; 

● Осигуряване на застраховка за пътуването и контакти в САЩ, които да 

помогнат при спешен случай. 

 

Кандидатстване за виза 

● Всеки кандидат трябва да заплати в някои от клоновете на Юнионбанк в 

България такса за кандидатстване, която не се възстановява (160 щ.д.). Освен това, в 

деня на интервюто, кандидатът трябва да представи доказателство, че е заплатил и 

SEVIS такса (35 USD), която не се възстановява.  

● Кандидатите трябва да се яват на интервю в насрочения им ден и час; 

кандидатите, които подадат непълни комплекти или изпуснат своите интервюта ще 

получат отказ в съответсвие с член 221(g) от закона за имиграция и натурализация на 

САЩ и  трябва да си насрочат ново интервю, което може да доведе до загуба на 

възможността да участват в програмата за лятна бригада. 

● Студентите, които не отговарят на изискванията за J-1 виза ще получат 

своите паспорти и допълнителни документи за кандидатстване веднага след 

интервюто.  

● Паспортите на одобрените кандидати ще бъдат изпратени до офиса на 

куриерска фирма TNT, посочен за доставка на паспорта при насрочване на интервюто. 

Кандидатът, или оторизиран негов представител, могат да получат паспорта в рамките 

на 2-4 работни дни след интервюто. Кандидатите не трябва да планират пътуване по-

рано от пет работни дни след своето интервю.  

● Ако даден кандидат не може да пристигне в САЩ навреме за началото на 

програмата, както е отразено на формуляр DS-2019, кандидатстването трябва да бъде 

спряно докато началната дата на програмата не бъде променена в SEVIS системата.  

● Кандидатите НЕ ТРЯБВА да закупуват билети преди да получат своите 

паспорти с виза.  Посолството няма възможност да ускори издаването на виза поради 

предварително закупени билети. 

● Кандидатите за лятна бригада, получили отказ въз основа на член 214(b) 

от закона за имиграция и натурализация на САЩ, не могат да кандидатстват повторно 

по време на същия сезон. Кандидатите, които са получили отказ на J-1 виза за лятна 

бригада в предходен сезон, могат да кандидатстват отново през следващия сезон.  

 

Пакетът от документи за кандидатстване съдържа: 

● Валиден паспорт;  
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● Попълнен он-лайн формуляр за кандидатстване DS-160; трябва да 

посочите името на бъдещия си работодател и къде ще работите в САЩ (ЗАБЕЛЕЖКА: 

Трябва да бъде предоставена страницата за потвърждение с баркод);  

● Формуляр DS-2019 (потвърждаваща приемането в съответната обменна 

програма);  

● Бележка за платена SEVIS такса в размер на 35 щ.д.; 

● Квитанция от Юнионбанк за платена такса за кандидатстване (160 щ.д.);  

● Студентска книжка;  

● "Уверение", издадено от университета; 

● Снимка на хартия (5х5 см);  

● Допълнителни документи, по усмотрение на кандидата, ако смята за 

необходимо да предостави, за да да покаже връзките си с България. 

 

При пристигането в САЩ всички американски спонсори са задължени да 

предоставят на студентите копие от брошурата на Държавния Департамент на САЩ за 

летните бригади и писмо към участниците, съдържащо имейл адрес на  специалното 

лице за контакт в Бюрото по образователни и културни въпроси към Държавния 

Департамент.  

В редките случаи, в които можете да се сблъскате с проблеми по време на 

престоя си, Държавният Департамент на САЩ е открил 24-часова безплатна 

телефонна линия, за да помогне при разрешаването на проблеми или оплаквания, 

които могат да възникнат: 1-866-283-9090 

Кандидатите за визи пътуващи в САЩ с цел посещение или туризъм не е 

необходимо да представят други документи, освен потвърждение от онлайн 

попълненият формуляр за кандидатдване DS-160, бележка от Юнионбанк, 

потвърждение за насрочено интервю, международен паспорт и актуална снимка. 

Въпреки това, кандидатите за посетителска виза могат да представят следните 

допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със 

страната си на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след 

временно пребиваване в САЩ: 

● Покана  от лице, пребиваващо в САЩ, при което желаете да 

пътувате. Ако кандидатствате за виза за посещение на Ваши приятели, роднини 

или бизнес партньори в САЩ (aмерикански граждани, притежатели на зелена 

карта или български граждани със законен статут в САЩ), трябва да 

представите копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ, както и 

статута на всички други близки роднини, които пребивават в САЩ. 

● Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи 

в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната им на 

https://ceac.state.gov/genniv/
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постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след 

временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост 

на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът 

работи; доказателства за семейни връзки и т.н.). Можете да представите 

фотокопия на тези документи. Моля, имайте предвид, че не съществуват 

определен вид документи, които автоматично ще дадат правото за издаване на 

виза. Всяка една молба за виза се разглежда и оценява индивидуално, като 

кандидатът за виза (не канещата го страна) трябва да докаже, че не е 

потенциален имигрант чрез представяне на доказателства за здрави семейни, 

социални и икономичедски връзки със дтраната, където пребивава постоянно. 

● Копия от Удостоверенията за раждане на кандидата и на всички 

негови деца. 

● Кандидати на възраст под 18 години, които не пътуват 

придружавани от двамата си родители, трябва да изпълнят следните 

изисквания: 

 

Лице под 18 годишна възраст трябва да предостави нотариално заверена 

декларация, подписана от двамата родители (или от родителят, който няма да го 

придружава в САЩ), в която да бъде посочено, че дават разрешение на детето да 

пътува в САЩ, както и да е указано кога и за колко време. Декларацията не може да 

бъде по-стара от шест месеца към датата на кандидатстване за виза. Декларацията 

трябва да бъде придружена от удостоверение за раждане на кандидата и копия от 

личните карти и международните паспорти на родителите (ако имат такива). 

Оригиналната нотариално заверена декларация ще бъде задържана в консулството. 

Ако летищните власти или други институции също изискват оригинална декларация, 

родителите трябва да си набавят няколко оригинала. 

Ако само единият родител има попечителство над детето поради развод или 

смърт на другия родител, необходимо е да се представят копия от съдебните 

документи, показващи това. 

Ако лице, различно от родителите, има законно попечителство над детето, 

необходимо е да се представят копия от съдебните документи, показващи това. 

Ако и двамата родители са извън България или по друга причина различно лице 

се грижи за детето в България, необходимо е да се представи оригинално нотариално 

заверено пълномощно, подписано от двамата родители, с което упълномощават трето 

лице да взема решения във връзка с отглеждането на детето.  

Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изискват 

преводи на английски език. 
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За определени категории неимигрантски визи се изискват специални 

формуляри, които се издават само от упълномощени институции в САЩ. Тези 

категории включват: 

● студентите, които трябва да притежават валиден формуляр I-20, 

издаден от училището или университета, където кандидатът ще учи, с дата и 

подпис на кандидата, както и доказателство, че са платили the SEVIS fee;  

● участниците в обменни програми, които трябва да предоставят 

формуляр DS-2019, издаден от спонсориращата организация, с дата и подпис на 

кандидата, както и доказателство, че са платили the SEVIS fee; и  

● кандидатите за временна работа или стаж, кандидати, които биват 

прехвърлени на работа в американските офиси на международни компании, 

спортисти и артисти, участници в програми за културен обмен, които трябва да 

представят петиция на тяхно име, подадена и одобрена от Службата по 

имиграция и натурализация на САЩ (USCIS).  

 

Допълнителни документи се изискват и от кандидатите за инвеститорски, 

годенически и религиозни визи. Необходимо е да се представят и документи 

показващи с какви средства кандидатът за виза ще разполага за покриване на 

разходите по време на престоя му в САЩ и за покриване разходите по 

отпътуването му от САЩ. 

Всички документи, които искате да бъдат разгледани по време на интервюто, 

трябва да бъдат предоставени в деня на интервюто в касиерския офис на 

Консулството. 

 

Имигрантски визи 

 

Всеки български гражданин или гражданин на друга държава, постоянно 

пребиваващ в България, който желае да имигрира в Съединените американски щати, 

трябва да кандидатства за имигрантска виза. Имиграционният закон на САЩ 

позволява издаването на имигрански визи в три основни категории: 

● Въз основа на семейството 

● Въз основа на работата 

● Въз основа на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток 

(позната също като „лотария за зелена карта”) 

За молбите за имигрантски визи въз основа на семейството е необходима 

петиция I-130, която американски гражданин или постоянно пребиваващ гражданин в 

САЩ подава към Службата за гражданство и имиграция на САЩ. 

http://www.ice.gov/sevis/
http://www.ice.gov/sevis/
http://uscis.gov/
http://uscis.gov/
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/iv-family4.html
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/iv-employ2.html
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/iv-diversity.html
http://www.uscis.gov/
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За молбите за имигрантски визи въз основа на работата е необходима петиция 

I-140, която американски работодател подава към Службата за гражданство и 

имиграция на САЩ. 

За да кандидатствате за имигрантска виза, американски гражданин или 

постоянно пребиваващ чужденец в САЩ трябва да подаде Петиция за чуждестранен 

роднина, формуляр I-130, в Службата по гражданство и имиграция на САЩ. Ако 

подателят на петицията е америкнаски гражданин, за всеки кандидат за имиграция 

трябва да е подадена отделна петиция. Постоянно пребиваващите граждани в САЩ 

обаче могат да подадат една обща петиция за преките членове на своите семейства. 

Според американския имиграционен закон имигрантите се делят на две 

основни категории: такива, които могат да получат статут на постоянно 

пребиваващи без ограничение в броя, и такива, за които има ограничение в броя на 

хората, които могат да получат този статаут. 

Преки роднини, за които няма ограничение в броя на визите: 

● Съпруга или дете под 21 години на американски гражданин – дете на 

американски гражданин може да получи имигрантска виза само ако детето не отговаря 

на изискванията за американско гражданство; 

● Родител на американски гражданин – американският гражданин трябва да 

е навършил 21 години; 

● Доведен родител или доведено дете на американски гражданин – 

законовата връзка с доведения родител или доведеното дете трябва да е била 

установена преди детето да е навършило 18 години. 

 

Петиции I-130 за тези категории могат да подават само американски граждани. 

Одобрените петиции се прехвърлят към Националния визов център в Портсмут, Ню 

Хемпшир, където се събират таксите и документите и се насрочва интервюто за виза. 

Всеки кандидат получава инструкции какви документи трябва да дредстави на 

интервюто. 

Процедурата за присъединяване на съпруг/а и деца на американски гражданин в 

САЩ може да бъде ускорена, ако американският гражданин подаде петиция I-

129F (PDF 192 KB) към Службата по гражданство и имиграция на САЩ, след 

подаването и получаването на петиция I-130. К3 визата дава право на чужд гражданин, 

сключил брак с американски гражданин, да влезе в САЩ и да завърши имиграционния 

процес в страната. Съпругът/съпругата трябва да кандидатства за К3 виза в 

Американското посолство или консулство с юрисдикция над мястото на сключване на 

брака или, ако бракът е сключен в САЩ, в Американското посолство или консулство в 

страната на раждане на съпруга/та. К3 е неимигрантска виза. 

http://www.uscis.gov/files/form/i-130.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-129f.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-129f.pdf
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Съпрузи/съпруги на починали американски граждани могат да подадат петиция 

I-360 (PDF 231 KB) за себе си до две години след смъртта на американския гражданин. 

Петицията може да бъде подадена в Американското посолство с юрисдикция над 

мястото на пребиваване на подателя на петицията. Моля, забележете, че не е 

възможно да имигрирате като вдовец/вдовица на американски гражданин, ако 

сключите брак повторно. 

 

Преки роднини, за които има ограничение в броя на визите 

Американски гражданин или постоянно пребиваващ чужденец в САЩ може да 

подаде петиция за пряк роднина, който попада във визова категория, ограничена от 

квота, към Службата по гражданство и имиграция на САЩ. Следните роднини на 

американски граждани или на постоянно пребиваващи граждани в САЩ имат право да 

имигрират: 

● Неженен син или дъщеря (над 21-годишна възраст) на американски 

гражданин; 

● Съпруга и неженени деца (под 21 години) на постоянно пребиваващ 

гражданин в САЩ; 

● Неженен син или дъщеря на постоянно пребиваващ гражданин в САЩ; 

● Женен син или дъщеря на американски гражданин; 

● Брат или сестра на американски гражданин – американският гражданин 

трябва да бъде над 21-годишна възраст. 

 

Броят на имигрантските визи в тези категории е ограничен. Има период на 

чакане за визов номер, който е различен за всяка визова категория. Визовите номера 

се отпускат в зависимост от датата на подаване на петицията („приоритетната дата”). 

Текущите приоритетни дати се публикуват в ежемесечен Визов бюлетин. 

Имигрантски визи въз основа на работата 

Законът за имиграция и гражданство на САЩ предвижда минимум 140 000 

имигрантски визи годишно въз основа на работата, които се разпределят в пет 

категории. За тях може да се изисква удостоверение за необходимата професионална 

квалификация от Министерството на труда на САЩ, както и петиция, която се подава 

към  Службата по гражданство и имиграция на САЩ. 

● Изтъкнати професионалисти: лица от извънредно значение за науката, 

изкуството, образованието, бизнеса или спорта; изтъкнати професори или 

изследователи; определени многонационални изпълнителни директори и управители. 

● Професионалисти в следните сфери: висококвалифицирани 

префесионалисти и лица от изключително значение за науката, изкуството и бизнеса. 

http://www.uscis.gov/files/form/i-360.pdf
http://www.travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html
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● Професионалисти, квалифицирани и неквалифицирани работници: 

професионалисти със степен на образование „бакалавър”, квалифицирани работници 

с минимум две години стаж и работници, чиито умения са рядко срещани в САЩ. 

● Специални имигранти: някои религиозни служители и свещенослужители, 

някои служители на международни организации и преките членове на техните 

семейства, бивши или настоящи служители на америкaнското правителство, които 

имат специални заслуги и препоръки. 

● Инвеститори: лица, които откриват работни места за най-малко десет 

души (но не техни роднини), като инвестират капитал в новосъздадено търговско 

предприятие в САЩ. 

 

За първите три визови категории е необходим формуляр I-140 (PDF 231 KB), 

Петиция за имиграция на чужд работник, одобрен от Службата по гражданство и 

имиграция на САЩ. За Специалните имигранти се подава формуляр I-360 (PDF 231 

KB), Петиция за американци от азиатски произход, вдовци или специални имигранти. 

Кандидатите в петата категория трябва да подадат  към Службата по гражданство и 

имиграция на САЩ формуляр I-526, (PDF 75 KB) Петиция за имиграция от 

чуждестранен предприемач. За да отговаря на изискванията, чужденецът трябва да 

инвестира между 500 000 и 1 000 000 в зависимост от степента на заетост в дадения 

географски район в търговско предприятие в САЩ, което отваря поне 10 работни 

места на пълен работен ден, предназначени за американски граждани, постоянно 

пребиваващи граждани в САЩ или други законни имигранти, без да се включват 

инвеститорът и неговото семейство. 

Службата по гражданство и имиграция на САЩ взима решението дали 

кандидатът отговаря на изискванията за визовите категории въз основа на работа. 

Въпросите, свързани с изискванията за този статут или за подаването на 

съответната петиция, трябва да се отправят към офисите на Службата по 

гражданство и имиграция на САЩ. Американското посолство не е упълномощено да 

отговаря на въпроси, засягащи правото за започване на процедура в тази визова 

категория. 

Одобрените петиции се прехвърлят в Националния визов център в Портсмут, 

Ню Хемпшър, където се събират таксите и документите и където се насрочват 

интервютата за визи. Кандидатите ще получат инструкции какви документи да донесат 

на интервюто. 

Програма за разнообразяване на имигрантския поток в САЩ 

Молбите във връзка с Програмата трябва да бъдат подадени по електронен път 

по време на регистрационния период, който обикновено е в края на годината. Само 

спечелилите могат да кандидатстват за имигрантски визи. Всички кандидати за 

http://www.uscis.gov/files/form/i-140.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-360.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-526.pdf
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имигрантски визи трябва да се явят лично на интервю в консулския отдел. Ако 

петицията е била подадена към Службата по гражданство и имиграция в САЩ, 

интервютата се насрочват от Националния визов център в Портсмут, Ню Хемпшър. 

Интервютата по линия на лотарията се насрочват от Консулския център в Кентъки.  

Кандидатите могат да попълнят електронния формуляр E-DV за участие в 

програмата на адрес www.dvlottery.state.gov. Не се приемат заявки за участие, 

изпратени по пощата. Няма такса за попълване на електронния регистрационен 

формуляр за участие в програмата. След попълването на формуляра участниците 

получават официален номер на потвърждение на регистрацията си. Единствено чрез 

него участниците ще могат да проверят дали са изтеглени в лотарията. 

Медицински прегледи във връзка с имигрантски и неимигрантски визи се 

извършват само в две клиники, упълнномощени от посолството на САЩ в София. 

Медицински свидетелства от други клиники не се приемат. 

Медицински прегледи за редовни имигрантски визи и визи по линия на 

лотарията: 

Задължителни 

тестове: 

Поликлиника 

"ВИТА"  

ул. "Драговица" № 9 

(до гара Подуене) 

тел. 960-49-50, 960-

49-51 

Медицински център "Д-р И. С. 

ГРИЙНБЕРГ" ООД 

ж.к. Младост 2, София 1799 

 бул."Александър Малинов" 80 

тел. 0898-77-68-24, 974-49-33 

Рентгенова снимка 

на бял дроб 
$23.00 $24.00 

Васерман $9.00 $9.00 

Преглед със 

заключение 
$42.00 $38.00 

Общо: $74.00 $71.00 

Ваксини:  
Медицинският център “Д-р И. С. 

Грийнберг” работи и в събота и неделя 

ДифТетКок $8.00 $7.00 

Морбили, рубеола, 

паротит 
$25.00 $26.00 

Полиомиелит $19.00 $19.00 

Хепатит Б $28.00 $28.00 

Хемофилус 

инфлуенца 
$19.00 $19.00 

http://www.dvlottery.state.gov/
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Пневмококова 

ваксина 
$26.00 $26.00 

Противогрипна 

ваксина 
$12.00 $13.00 

Хепатит А $42.00 $41.00 

Менингококова 

ваксина 
$90.00 $90.00 

Ротавирус $101.00 $99.00 

За всички деца на възраст от 2 до 14 години е необходимо изследване за 

възможна туберкулоза. Следните тестове са налични и в двете клиники: 

 

Кожен тест (манту): 12 ЩД  

 

Кръвен тест (IGRA): 120 ЩД 

Всеки кандидат за виза трябва да представи в клиниката три снимки. Тези 

снимки са в допълнение към снимката, която трябва да се представи в консулския 

отдел в деня на интервюто.  

Броят на ваксините за всеки кандидат за виза се определя в зависимост от 

възрастта и здравословното състояние. Лекарят, който извършва медицинският 

преглед, преценява въз основа на инструкциите на Министерството на 

здравеопазването на САЩ кои ваксини се прилагат във всеки конкретен случай.  

Медицинският преглед може да бъде извършен едва след като кандидатът за 

виза има насрочена дата за интервю.  


