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Бизнес сътрудничество с  

Американското посолство 
осигурява отворена и конкурентна бизнес среда 
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Какво предлагаме? 
– Ние сме сред най-големите посолства в 

България 

– Ние купуваме много стоки и услуги: 

 

 

 

 

– ние сме отговорни – ние плащаме 
сметките си 

Doing Business with The U.S. Embassy 
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Основни принципи 

– Прозрачност и коректни отношения 

 

• пълната информация е налична за всички участници в 

търговете 

 

• всички търгове за над 15 хиляди долара могат да се 

намерят онлайн 

 

• изисквания за обявленията 

Всичките ни покани за обществени поручки на стойност  

 над $15,000 да се обявяват за минимум 10 дни, и  

 над $25,000 за минимум 2 седмици 

 

 

Doing Business with The U.S. Embassy 
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Основни принципи 

 

– всички поръчки на стойност над 3500 долара се 

обявяват на търг 

 

• Най-малко три оферти трябва да са документирани 

 

• Наша отговорност е да осигурим най-добрата стойност за 

правителството на САЩ 

 

 

 

Doing Business with The U.S. Embassy 
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Къде може да намерите  
поканите за тъпговете 
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Къде може да намерите  
предишни търгове 
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Опции за обществени поръчки : 

 

– Малки поръчки – на стойност до $500 

• За покупки с ниска стойност, плащане в момента в брои 

 

– Поръчка за доставка 

• поръчка на стойност над $500 за търговски артикули, 
плащане по банков път  

 

– официални договори 

• За големи специализирани проекти (строителство) или 
големи количество на стоки/услуги (хотелски услуги, коли 
под наем и т.н.). 
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Други важни въпроси 

 
– Нашите условия за плащане – до 30 дни след 

получаване на фактурата или стоката/услугата  

 

 

 

 

Doing Business with The U.S. Embassy 
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Други важни въпроси 
– Ние ценим ефективността 

• искаме да правим повече бизнес с Вас по електронен път, 

защото това спестява време 

 

• искаме да използваме кредитни карти, с колкото е 

възможно повече фирми 
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Други важни въпроси 
 

– Когато се споразумеем за цената и Ви изпратим 

поръчка за доставка, ние очакваме да получим 

стоката/услугата, така както сме се договорили 

 

 

 

 

Doing Business with The U.S. Embassy 
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Други важни въпроси 
 

– Ние сме голям купувач и очакваме да ни дадете 

най-добрата цена.  

– При големи поръчки, очакваме отстъпки за 

количество 
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Други важни въпроси 
 

– Всички фирми, които предоставят стоки/услуги за 

правителството на САЩ на стойност над $30,000 

за една година, трябва да се регистрират в 

SAM/DUNS 

 

 

 

 

 

 

Doing Business with The U.S. Embassy 
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Други важни въпроси 
 

– Unauthorized Commitments 
 

Само оторизирани лица в Посолството имат право да 

подписват и променят поръчки и договори. Други лица 

нямат право, защото е против нашите закони. В този случай 

не може да Ви се плати веднага. Моля, обърнете се към 

оторизираните лица в Посолството. 

Doing Business with The U.S. Embassy 
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Други важни въпроси 
 

– Елементи за правилна фактура: 

• Дата, име на фирмата и пълна информация за контакт 

• Номер на фактурата и номер на поръчка за доставка 

• Данъчен идентификационен номер 

• Списък на предоставените стоки и услуги  

• Единична цена и обща сума 

• Данък или отстъпка, ако има такива 

• Подпис на продавача 

• Пълна информация за електронно плащане 
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Contracting Officers:  

Paul Swider 

Bridget Bittle 

 

Procurement Agents: 

Mimi Mihova 

Vessy Rafailova 

Mira Artakova 

Alex Assenov 

 

Email: Sofia_GSO_Procurement@state.gov 

 

U.S. Embassy Sofia Procurement Team 
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Въпроси? 

Много Ви благодаря! 


