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Съединените Американски Щати са не само най-голямата икономика в света, 

чийто вътрешен продукт (БВП)1 възлиза приблизително на 14 трилиона щатски 

долара2, но също така са сред водещите пет пазара в света с оптимални условия 

за правене на бизнес. За свободния достъп до САЩ говори фактът, че десетки 

български компании успешно навлязоха на този пазар и просперираха (Телерик 

София, Тераком София , Фикосота Шумен, Тандем София (Tandem USA LLC 

Schaumburg, Illinois),  Монбат Монтана, Биовет Пещера, Скейл Фокус София, 

Милара Пловдив, Метал Индъстрис Радомир, Бългериън Оук Пловдив и мн. 

Др.). 

 

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОР СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ 

Население 310,232,863 (по пресмятания от юли 2010) 

БВП 14.26 трилиона долара (2009) 

БВП темп на растеж  - 2.4% (2009) 

БВП На глава от населението 46,470 (2009) 

Инфлация -0.3% (2009) 

Износ общо 1.558 трилиона долара (2009) 

Внос общо 1.057 трилиона долара (2009) 

Валута: щатски долар (US Dollar, $) 

                                                           
1
 По-нататък в текста за краткост се посочва съкращението БВП. Бел. стив.  

2
 Щатски долар, в оригинала обозначен със съкращението USD или знака $. По-нататък в текста за краткост се 

изпозва само думата „долар”. Бел. стив 
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В качеството си на най-голямата, най-комплексна и технически напреднала 

икономика в света, Съединените Щати са ключов икономически партньор на 

България. Съединените щати са важен източник на нововъведения, изследвания 

и инвенстиции, и също така представляват ключов пазар за български стоки и 

услуги.  

 

Икономика 

Мощна, разнообразна и технологически напреднала, икономиката на 

Съединените Щати е най-голямата в света. Със своя БВП от около 14.26 

трилиона долара и БВП от 46,720 долара на глава от населението през 2009, 

Съединените Щати отговарят за около 20 процента от глобалния БВП. Силата 

на тази икономика лежи в нейните мащаби и пазарното й разнообразие. Освен 

че притежава разнообразни природни ресурси, включително петрол, природен 

газ и рудни изкопаеми, страната разполага също и с обширен селскостопански 

сектор, развита индустриална база, растящ сектор на услугите, водещи позиции 

в областта на високите технологии и компетентен и квалифициран пазар на 

труда. Силата на икономиката на Съединените Щати обаче е подложена на 

изпитание. Световната финансова криза, белязана от сривове на 

инвестиционните банки, падащите цени на жилищата и затегнатото 

кредитиране, тласнаха Съединените Щати към рецесия в средата на 2008. В 
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отговор на кризата, правителството на Съединените Щати учреди Програма за 

подпомагане на проблемните активи – Troubled Assets Relief Program (TARP) на 

стойност 700 милиарда долара, за да закупи акции в американски банки и други 

индустриални корпорации през октомври 2008, последвани от пакет фискални 

стимули от 787 милиарда долара през януари 2009, които да помогнат за 

създаването на работни места и на икономиката да се възстанови. Смята се, че 

от първите признаци на кризата през февруари 2008, правителството е 

изразходвало общо 1 трилион долара за стимули. Сега американската 

икономика отново расте, с преразгледани прогнози за растеж до 2014. Не е ясно 

обаче как икономиката ще реагира на отлива на стимули и дали текущият 

растеж на продукция все още е самодостатъчен. Значимо е също така и 

дългосрочното фискално предизвикателство пред Америка, а Бюджетното Бюро 

към Конгреса предвижда правителствен дълг от около 15 трилиона долара до 

2015. 

 

Промишленост 

През 2009, секторът на услугите е факторът с най-голям принос за БВП (76.9%), 

следван от промишлеността (21.9%) и земеделието (1.2%). Съединените Щати 

са на първо място в света като страна-производител. В това важна роля 

изиграват редица правителства, издигайки чрез своите политически стъпки 

целите на американския бизнес в международната търговия. Промишленото 
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производство се увеличава леко от 2,886 милиарда долара през 2008 за да 

достигне 2,895 милиарда през 2009. Водещите производствени индустрии на 

Съединените Щати включват: автомобилна, аерокосмическа и отбранителна, 

телекомуникационна, химическа, електронна, компютърна и софтуерна. През 

90-те, някои традиционни производствени сектори отбелязаха силен растеж като 

възприеха нова технология и увеличиха производителността на труда. Други 

сектори се пребориха, като разчитаха на внос на компоненти и дори завършени 

продукти. 

 

Секторът на услугите понесе тежък удар от икономическото забавяне, 

изпадайки от положителен растеж от 3 % през 2008 до 3,6 % свиване през 2009. 

Услугите, осигурени от частния сектор, имат принос от 67.8 в БВП през 2006, 

като на първо място са услугите с недвижими имоти и финансовите услуги. Най-

бързо развиващите се сектори са финансовите услуги; професионалните, научни 

и технически услуги; производството на трайни стоки, в частност компютри и 

електронни продукти; недвижими имоти и здравеопазване. От времето на 

субглобалната финансова криза обаче, банковият сектор забави темпове, и се 

очаква тази тенденция да продължи, поради налагането на по-затегнати условия 

за сключване на заеми. През последните няколко десетилетия, 

селскостопанската икономика на Съединените Щати е нестабилна. В последно 

време земеделската продукция е спаднала до 160 милиарда долара през 2008 to 
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155 милиарда долара през 2009. Въпреки че понастоящем селското стопанство 

има малък дял в БВП, фермерите остават мощни икономически и политически 

фактори. Съединените Щати има излишък в селското стопанство и около 

четвърт от селскостопанската продукция на страната отива за износ. Главните 

износни селскостопански суровини включват млечни продукти и царевица. На 

следващо място по важност са зърнените култури, като пшеница, и маслодайни 

семена, като соя. 

 

Инвестиции и външна търговия 

През 2010, Световната банка класира Съединените Щати като осемнайсетата 

страна в света, която създава най-благоприятни условия за осъществяваването 

на трансгранични търговски операции, и понястоящем съществуват съмсем 

малко затруднения в двустранните търговски отношения между България и 

Съединените Щати.  Правителството на Съединените Щати остава отворено за 

преки чужди инвестиции (ПЧИ) и е най-големият приемник на такива 

инвестиции с фонд от 39 трилиона долара през 2009. Притокът на ПЧИ обаче се 

понижи с повече от 50 процента между 2008 и 2009 заради световната 

финансова криза. Най-големия приток на инвеститори за 2009 идва от Канада, 

Германия, Франция, Швейцария, Великобритания и Нидерландия. Притокът на 

чужди инвестиции в Съединените Щати са насочени предимно към финансовия 

и застрахователния сектор, следвани от производството, информацията, 
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складови учреждения, търговия на дребно, професионални, научни и технически 

услуги, недвижими имоти и други отрасли. Въпреки световната финансова 

криза, рисковата капиталова индустрия на Съединените Щати преживява 

възраждане на потока от сделки и инвестиционна активност и в обещаващи 

бързо-растящи компании. Промишлеността е настроена оптимистично към 

подобряващите се пазарни условия и по-добрата среда за ликвидни събития чрез 

дейности като ППП (Първоначално Публично Предлагане) или СИП (Сливания 

и Придобивания). Съединените Щати 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 комании да привлекат американски 

капиталовложения. 

 

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ОСОБЕНОСТИ 

Съединените Щати 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 

Съединените Щати от 1787 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 
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представителите и Сенат, като и от двете могат да произлизат законопроекти; и 

Съдебна, оглавявана от Върховния Съд на Съединените Щати, 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 Съединените 

Щати 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, партията на 

естествения закон, партията „Първо Америка” и Независимата партия. Те 

събират заедно около десет процента от електоралните гласове. Последните 

президентски избори през 2012 бяха спечелени от кандидата на демократите   

дотогава действащ президент Барак Обама.  Следващите президентски избори 

ще бъдат през 2016 г.  
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СЕКТОРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Авиация  

Съединените Щати са най-големият световен производител на пътнически и 

военни самолети и това има главен принос в американската икономика 

(приблизително 200 милиарда долара на година). Въпреки трудните 

икономически условия, прогнозите са, че авиационната индустрия на 

Съединените Щати 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. 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.  

 

Съединените Щати 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.  
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Дървообработване 

Съществуват възможности за българските производители чрез 

разпространителните вериги за битови самоделни артикули („направи си сам”), 

снабдителните магазини, професионални изпълнители и други строителни 

компании. Има растящ интерес към последните продукти с добавена стойност, 

както и продукцията на зеленото строителство от български производители.  

 

Храни и напитки 

Продажбите в Съединените щати на вносни хранителни и напиткови продукти и 

маркови храни чрез канали за търговия на дребно са се увеличили скромно през 

последните 24 месеца. Увеличаването на храните поради възраждането на 

марковите продукти, стимулирано от слабо нарастване на увереността на 

американските клиенти и разсъдливо харчене през последните три месеца. 

България има положителен имидж и репутация в областта на храните и 

напитките по критериите за качество, безопасност и иновация.  Българското 

Министерство на земеделието и Министерството на икономиката и енергетиката 

работеше 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.  
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Вино 

Според прогнозите, пазарът на вино в Съединените Щати ще се разрасне до 407 

милиона каси трапезно вино до 2030 от продадените през 2009 година 282 

милиона каси, което представя значителна възможност за българското вино. 

България е в добри позиции за растеж, макар че се представя незадоволително в 

Съединените Щати през последните две години. Совиньон Блан в момента заема 

само четири процента от общия американски пазар, предлагайки множество 

възможности за увеличени продажби. Расте конкуренцията от Чили и Южна 

Африка, при по ниски ценови показатели. Други сортови марки с добри 

перспективи за пазарно развитие, макар и в мо-малък мащаб, включват 

Шардоне, Пино Гри и Ризлинг. Тези, които за пръв път изнасят за Съединените 

Щати трябва да са наясно с традиционната тристепенна система за продажба на 

алкохолни напитки в САЩ, както и че всеки от петдесетте щати има свои 

собствени закони за продажба и разпространение на алкохолни напитки.  

 

Здравеопазване 

Съединените Щати вероятно ще станат ключов пазар за много български 

компании за медицински технологии и здравни информационни системи. 

Пазарът е огромен: разходите за здравеопазване в Съединените Щати 

надхвърлят 16 процента от БВП и продължават да растат. Здравният сектор е 
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висш приоритет за администрацията Обама и последните промени в 

законодателството и политиката (Актът за защита на пациента и достъпни 

грижи от 2010 година и Актът за възстановяване на Америка и реинвестиране от 

2009 година), 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 

Съединените Щати, 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. 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, 
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• по-рационализирани превантивни методи, лекарства, процеси и устройства, 

които идентифицират и понижават риска, особено при диабета, 

свръхнапрежението, рак, наднормено тегло, и  

• подобрена сигурност и качество на обгрижването. 

 

Пазарът за медицински устройства в Съединените Щати нарасна до 138.3 

милиарда долара през 2010 и е най-големият в света. Вносът представлява все 

по-значима част от пазара, и сега на него се дължат около 31 процента от 

сумарния обем. 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. 

 

Сигурност 

Събитията от 11 септември и увеличеното внимание към проблемите на 

сигурността създадоха възможност за нови технологии в публичния сектор на 

Съединените Щати. В Департамента по национална сигурност съществува 

нараснало търсене на международни решения с приложение към въпросите на 

сигурността, които се отнасят към обществената безопасност, защита на 
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инфраструктурата, кибер-сигурността, спешните ситуации и интероперативните 

комуникации, авиационни и военоморски решения. Търсенето на 

високотехнологични и новаторски решения е солидно и американските 

интегратори и държавни предприемачи проявяват силен интерес към развиване 

на партньорство с български компании. Цялостният вътрешен пазар в областта 

на националната сигурност (включително Департаментът по национална 

сигурност – ДНС, както и други дирекции на федерално, щатско и местно ниво, 

заедно с частния сектор) има дял от 61 милиарда долара, а по-широкия 

държавен пазар на обществени поръчки в Съединените Щати е на стойност 518 

милиарда долара. ДНС поиска от Конгресния бюджет 56.3 милиарда долара през 

фискалната 2011 година, и даде приоритет на усилията да се увеличи 

сигурността за защита срещу тероризма и други заплахи. Тези цифри не 

включват целеви средства, отпуснати на ДНС по силата  на Акта за ответ и 

възстановяване (ARRA) от 2009. За допълнителна информация, посетете 

интернет страницата на Американския Отдел за Национална сигурност 

www.dhs.gov, или страницата на Акта за възстановяване www.recovery.gov. 

Летищата в Съединените Щати също получават най-първостепенно внимание от 

плановиците на националната сигурност. След пет години на посредствен 

растеж, пазарът за откриване и наблюдение на експлозиви е в кондиция да 

преживее разрастване за втори път след септември 2001. Само в Съединените 

Щати, в резултат на последните събития, за ситгурност на въздушния транспорт 
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бяха набелязани допълнителни 2.1 милиарда долара. За допълнителна 

информация, посетете страницата на Отдела за Национална сигурност на 

Съединените Щати www.dhs.gov. 

 

Облекло 

Въпреки  че е привлекателен заради размерите си, пазарът за облекло в 

Съединените щати 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. 

  

Цветарство 

Цветарският бранш в Съединените Щати вижда себе си като неотклонно 

обвързан с модата, декорирането, бита, благосъстоянието, както и с 
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изразяването на емоции. Това дава големи шансове на компании от България, 

които се стараят да се обособят като доставят продукти с високо качество и 

ограничено предлагане. Търсенето на екзотични, трудни за намиране, уникални 

или оригинално изработени разновидности продължава да расте в пазарите на 

големите метрополии. Конкурентно преимущество за България има секторът на 

луксозните цветя, които да се доставят в САЩ извън сезона. Най-общо казано, 

екологично съобразното и / или органично производство на отрязани цветя все 

още не е припознато като голяма тема в Съединените Щати. Българските 

износители обаче следва да наблюдават този аспект, за да са сигурни, че ще 

могат да  се възползват от всевъзможни тенденции.  

 

Информационни технологии и софтуер 

Браншът на информационните технологии (IT) на Съединените Щати 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 753 милиарда 

долара и 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 
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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.  

 

ЕКОЛОГИЧНА СЪОБРАЗНОСТ 

Изследване, направено от Групата Хартман през 2009 и 2010 показва, че 

американските потребители вече не считат природосъобразния бит за 

алтернативен начин на живот. Въпреки че „качество” е най-важният стимул за 

покупка в Съединените Щати, 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 Съединените Щати включват 

рециклирането, енергийно ефективното промишлено и жилищно строителство, 

възстановяване и повторна употреба на водата, възобновима енергия. При 

предлагането на бюджета за 2011 година, президентът Обама даде тласък за 
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разрастването на употребата на алтернативната енергия, като сложи 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 включва 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. 

 

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 2013 – 2014 година се празнуват и в следните дни, макар и да не се 

падат непременно на тях: 

За 2014г. :  

Нова Година - 1януари 

Рожденият ден на Мартин Лутър Кинг – 20 януари  

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

Вашингтон) 

Възпоменателен ден (Memorial Day) – 26 май 
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Ден на независимостта (Independence Day) – 4 юли 

Ден на труда (Labor Day) –  1 септември 

Колумбов ден (Columbus Day) – 13 октомври 

Ден на ветерана (Veteran’s Day) – 11 ноември  

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

през 2014 е на 27 ноември 

Коледа – 25 ноември 

Източник: Office of the Personnel Management - http://www.opm.gov  

 

Отбележете, че не всички почивни дни сеп спазват от частния сектор  – 

например, докато правителствените учреждения празнуват Деня на ветерана и 

Деня на Колумб, малко частни бизнес-организации правят това.  

 

 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. Ако вашата технология не попада в конкретна група, препоръчително 

е да се насочите към региони, които дават най-добър шанс за успех. Например, 
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Североизтокът е както лесен за придвижване, така и гъсто заселен, което го 

прави значителен потребител на стоки и услуги.  

 

Ако не успеете да се подготвите, подготвяте неуспеха си.  

Не приемайте за даденост, че САЩ са като нашия 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.  

 

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.  
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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 Земеделският отдел.  

 

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). Това е списък с продуктови кодове за 

стоки, които се внасят в САЩ, а кодовете са свързани с митнически тарифи за 
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конкретни продукти. Използването на погрешен код може да стане причина 

компанията да заплати по-голямо мито, отколкото е нужно.  

 

Интернет страницата на Търговската комисия на Съединените щати: 

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, от дясно на 

страницата)  

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 
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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.fedbizopps.gov) е портал с възможности за информация за 

търгове за доставки за целия държавен сектор. Обозначен е като единствен 

източник за възможности, надхвърлящи над 25,000 долара, с 95 агенции и 

21,296 договарящи служители, които публикуват вазможностите на интернет 

страницата. Порталът 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. Централна регистрация на 

предприемачите (Central Contractor Registration, CCR) 

(www.ccr.gov/handbook.asp) е централната страница за електронна регистрация, 

за компании, желаещи да бъдат добавени към базата данни за търговци на 

американското правителство.  

 

Документация на експорта 
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Минимумът документи, изискуем за внасяните стоки, е следният:  

. Товарителница и превозен документ от превозвача (морска, контейнерна 

линия или карго авиокомпания) 

. Търговска фактура, получена от продавача, която показва стойността и 

описанието на стоките.   

. Манифест (Митнически формуляр 7533) или Влизане/Незабавна доставка 

(Митнически формуляр 3461)  

. 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. Тук можете да намерите достъп до информация за етикетиране на 

продуктите, обозначения на страната на произход, и други разпоредби.  

 

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). Всички останали 

продукти трябва да са съобразени с разпоредбите на Федералната търговска 

комисия (Federal Trade Commission FTC).  
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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  

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  

 

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 
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съобразят; необходима документация; избор на правилно транспортно решение, 

т.е. – сухопътен, въздушен или морски транспорт; защита на стоките ви; 

опаковка; етикетиране; как спедиторите могат да ви бъдат от помощ; правила за 

опасните стоки, и др.  

 

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  

New York, NY 10036  

Tele: +1 212 642 4980  

Fax: +1 212 398 0023  

Email: info@ansi.org 

 

 

Отговорност за продукта 

Продуктите, които се внасят в Съединените Щати 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 
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съдебни дела бизнес обстановка в Съединените щати, 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, когатно 

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 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-неска 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 Съединените Щати. За допълнителна 
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информация коя агенция отговаря за конкретен продукт, моля, посетете 

страницата www.importsafety.gov website. 

 

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 бедопасността, 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.  

 

Обществотвото на Съединените Щати 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 
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набелязани крайни цели, приключване, ежегодно подновяване, неконкуретни 

клаузи, и всякакви правомощия да преговаря от името на британската компания 

 

Заплащане – Условия на 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 трийсет). Отново обаче, 

продавачът не бива да забравя следните фактори: трийсет 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 
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свободна интерпретация от страна на презокеанския партньор. Презокеанските 

партньори обикновено разбират трийсет 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. Има много разнообразни варианти, но простото 

акредитивно писмо е обезпечен драфт, който се издава между купувачът 

(откривателя) и продавача (ползвателя) чрез междинни банки, които гарантират 

изплащане при променливи параметри.  Най-чессто употребяваният тип е 

потвърдено и неотменимо акредитивно писмо, което означава, че в него трябва 

да б местна бъде посочена местна банка, която няма претенции към продавача 

(потвърдено), и 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 
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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.  

 

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.  

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 
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При такъв конкурентен и взискателен пазар, изследването е съществената първа 

стъпка при набелязването на оптималния търговски контрагент ( USP). 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. Интернет е източник на 90 процента от всички конкретни 
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параметри за материалите, използвани в американската строителна 

промишленост.  

 

В САЩ професионалната и лесна за навигация интернет страница, която 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 присъствувате, 

клиентите ще оформят впечатления за вашана 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 трябва да са защитени срещу конкуренти.  

• Страниците трябва да са свързани с подходящи социални медии като LinkedIn, 

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 
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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 

 

Вашата експортна инфраструктура 
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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. „ 

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 
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• На колко места в САЩ работи 

• Естество на бизнеса: основна компания или клон 

• Финансова стабилност 

• Коментар 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 

• 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.  

 

 Добавяне на 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.  
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• 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 

• Нескъпоструващо приложение за добавяне в Клиентската система за 

управление на връзките при електронните пощи може да ви помогне да 

поддържате взаимоотношенията 

 

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.  

 

Бизнес срещи 



ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В САЩ, СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ВАШИНГТОН 

ИВО КОНСТАНТИНОВ 

1621 22
nd

 Street, NW; Washington, DC 20008; Tel: 202-387-5770; Fax: 202-234-7973 

www.bulgaria-embassy.org; E-mail: trade@bulgaria-embassy.org 

Смисълът от бизнес срещите е основно в изграждането на взаимоотношения с 

колегите, клиентите или потребителите. Подобрляването на етикета ви при 

бизнес срещите автоматично подобрява шансовете ви за успех 

• 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 

• Говорете кратко и по темата 

 

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 зала.  

• 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 хапнат и да контактуват 
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• Поставете говорителя в центъра на масата 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 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 

• Покажете се в своята бизнес общност и онлайн (напр. LinkedIn) – ще научите 

повече за нуждите на другите и как можете да им помогнете 

• 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. 
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•  Създайте база данни на връзките, които започвате на мрежовите събития. 

Включете име, компания, роля, актуалност и контактна информация. 

 

 

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 придобивания или съвместни 

предприятия. Изборът на пътя към пазара има връзка с инвестицията, 

ангажимента, риска и потенциалната отплата, които се изискват при всеки 

вариант. 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. 

 



ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В САЩ, СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ВАШИНГТОН 

ИВО КОНСТАНТИНОВ 

1621 22
nd

 Street, NW; Washington, DC 20008; Tel: 202-387-5770; Fax: 202-234-7973 

www.bulgaria-embassy.org; E-mail: trade@bulgaria-embassy.org 

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. Ето 

съответните 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 

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 
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• 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.  

 

 


