
 

 Република България е страна-производител на хлебна пшеница, 

с право на участие в провежданите държавни търгове в Египет 

 

  

В Посолството на Република България в Кайро е представена информация за 

документите и изискванията към чуждестранните фирми за включването им в 

списъка на доставчиците на египетската Главна агенция за снабдяване със стоки 

(ГАСС). Посочени са и фирми, които вече участват в търговете със съответния техен 

местен агент. Накратко са представени и качествените спецификации, на които 

внасяната в Египет пшеница трябва да отговаря. 

 

Във връзка с необходимостта от внасяне на допълнителна яснота по 

изложеното в документите, в Кайро е проведена среща с началника на дирекцията 

за внос и вътрешен пазар на ГАСС, г-н Салах Ахмед Ел-Мофти, на която е било 

изяснено следното:  

1. За да бъде допусната до участие в търговете, всяка фирма-доставчик на 

пшеница, трябва да има сключен договор за представителство с местен агент и да 

бъде регистрирана в списък на ГАСС. Регистрацията става чрез депозирането на 

писмо (application) от фирмата, което е в свободна форма и е адресирано до 

министъра на вътрешната търговия и доставките. В писмото следва да се заяви 

желанието на съответната компания да участва в провежданите държавни търгове 

за пшеница в Египет и молба да бъде регистрирана в списъка на ГАСС за тази цел. 

Към това писмо се прилагат изброените документи за фирмата и за нейния агент. 

Същите могат да бъдат изпратени по поща, предоставени на ръка от упълномощени 

за целта лица или др., но като най-добър вариант египетският началник-дирекция е 

посочил целият комплект документи да бъде подаден от местния агент, с който е 

сключен договор.  

 
  

2. Относно упоменатите в писмото изискуеми документи от фирмата-

доставчик е било изяснено следното: 

- a copy of the volume of banking transactions – документ, удостоверяващ 

активите на съответната фирма в банка и показващ разполагаеми финансови 

средства за осъществяване на дейност; 

- a copy of prequalification – актуална регистрация на компанията, история на 

осъществени транзакции досега - с кои страни и фирми е работила, какви 

количества е изнесла и т.н. Могат да бъдат приложени и всякакви други документи, 

които биха могли да дадат по-обективна оценка за фирмата – сертификати, 

награди, удостоверения за възможности за експорт на продукция и т. н. 

- a copy of the power of attorney authenticated and translated by an approved 

bureau – преведено и легализирано копие от договора между фирмата-доставчик и 

местния агент. 



Било е разяснено, също така, че след подаване на писмо за регистрация на 

фирмата до министъра на вътрешната търговия и доставките, процедурата включва 

известяване на посолството на Р България в Кайро по служебен път от страна на 

ГАСС, че дадена българска фирма желае да участва в държавен търг и молба за 

становище (на посолството) относно самата фирма. Паралелно агенция ГАСС пуска 

проверка в МВР на Египет, за мнение относно възможността компанията да бъде 

допусната до търг. След получаване на положителен отговор на тези запитвания, 

фирмата бива регистрирана. 

 

Съгласно установената в Египет практика, информацията за датите и 

условията за провеждане на търгове, се получава от местния агент, с който 

компанията-доставчик работи, или чрез интернет-страницата на ГАСС. 

Като два други варианти за участие в търговете са посочени възможността 

българска компания да открие свой офис в Кайро или да осъществи продажба на 

продукцията си на вече лицензиран във ГАСС местен субект, под името на който 

българската пшеница да се яви на търг. В допълнение към горното е било 

предоставено и детайлно изложение на всички изисквания, на които следва да 

отговаря доставяната хлебна пшеница (документът, който е приложен касае 

конкретна доставка от Русия, но отразява общите изисквания и спецификации).   

 

Посолството на Република България в Кайро апелира към българските 

фирми, които отговорят на зададените критерии, да се обръщат за съдействие и 

препоръки към посолството, с цел предприемане на конкретни, практически стъпки 

по осъществяване на тяхната регистрация като потенциални доставчици в ГАСС.  


