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ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Кралство Саудитска Арабия заема около 80% от площта на Арабския полуостров. 

Югоизточните граници на страната с Оман и Обединените арабски емирства 

преминават през ненаселени пустинни области и не са точно определени. Границата 

с Йемен е уточнена с взаимно споразумение едва през 2000 година. По тази 

причина има различни оценки за площта на държавата, вариращи между 2 149 690 

km² и 2 240 000 km². Саудитското правителство оценява площта на страната на 2 

217 949 km². 

 

Саудитска Арабия включва няколко основни географски области. По крайбрежието 

на Червено море е разположена влажната низина Тихама. Северозападно от нея се 

намира планинската верига Хеджаз, отвъд която платото Неджд заема централната 

част на страната. В най-южната област планината Асир надхвърля надморска 

височина от 3000 m и има най-прохладния климат в предимно пустинната държава. 

Източните райони представляват скалисти и пясъчни равнинни пустини (Голям 
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Нефуд, Малък Нефуд, Ал Хамид), достигащи до бреговете на Персийския залив. На 

югоизток е най-негостоприемната част от страната, пустинята Руб ал-Хали. 

 

Почти ненаселена, по-голямата част от територията на Саудитска Арабия е заета от 

пустини и полупустини с намаляващо номадско население от бедуини. В тези 

области растителността включва главно ксерофитни треви и храсти. Обработваемата 

земя е едва 2% от територията на Саудитска Арабия. Населението е концентрирано 

главно по източното и западното крайбрежие и няколкото големи оазиса във 

вътрешността, като Хофуф и Бурайда. 

 

Саудитска Арабия е разположена в тропичния пояс, а крайните северни части – в 

субтропичния. Средните годишни валежи варират от около 70 – 100 mm в 

централните части на страната до 400 mm годишно в планинските райони на запад. 

В пустинята Руб ал Халил и някои други области в някои години не падат дъждове. 

В страната няма постоянни реки и езера. 

 

Характерни представители на фауната в планинските области са козите, дивите 

котки, павианите, вълците и хиените. В оазисите се срещат някои дребни птици. 

Кораловите рифове край брега на Червено море са богати на различни морски 

организми. 

 

КРАТКА ИСТОРИЯ 

 

С изключение на малки населени места и търговски градчета, като Мека и Медина в 

западната част на Арабския полуостров, по-голямата част от територията на днешна 

Саудитска Арабия е била необитаема пустиня. Около 571 година в Мека се ражда 

пророкът Мохамед. В началото на 7 век, Мохамед обединява различните племена на 

полуострова и създава единна ислямска религиозна форма на управление. След 

смъртта му през 632, последователите му бързо се разширяват обхвата на 

мюсюлманското управление извън Арабия, завладявайки в рамките на десетилетия 

огромни територии в Близкия изток, Северна Африка и дори Иберийския полустров. 

Така обаче Арабия се превръща в периферен регион на мюсюлманския свят, докато 

фокусът на политическото и религиозно управление се измества към по-развитите 

завладени земи. От 10 век до началото на 20 век Мека и Медина са били под 

контрола на местен арабски владетел (шариф), но в целия този период шарифът е 

васал на някоя от големите мюсюлмански империи с център в Кайро, Багдад или 

Истанбул. Останалите части от днешна Саудитска Арабия са малко или много извън 

централизиран контрол и се развиват по правилата на местните номадски племена. 

 

През 16 век османците прибавят бреговете на Червено море и Персийския залив към 

владенията си и предявяват претенции за сюзеренна власт над вътрешната част от 

полуострова. Степента на османски контрол над тези земи варира през следващите 

четири века според силата на централната власт на империята. Днешната саудитска 

кралска династия (Ал Сауд) се появява в централна Арабия през 1744, когато 

Мохамед бин Сауд, основател на династията, се съюзява с Мохамед ибн Абд ал-

Уахаб – краен сунитски духовник. Това обединение полага основите на саудитската 

кралска система от идеологическа гледна точка. След 1744 алиансът започва да 

разширява териториите си отвъд Риад, но през 1818 година походът на Мохамед Али 

паша слага край на това държавно обединение. През 1824 е създадена нова 



саудитска държавица, но много по-малка и слаба от първата. До края 19 век Ал 

Сауд оспорват контрола на вътрешните работи над Арабия с друга влиятелна 

арабска фамилия – Ал Рашид. През 1891 година Ал Рашид успяват да прогонят Ал 

Сауд в изгнание. 

 

В началото на 20 век Османската империя продължава да има сюзеренитет (макар и 

номинално) над по-голямата част от полуострова. В рамките на този сюзеренитет, 

Арабия е била управлявана от множество племенни владетели, включително 

династията Сауд, която се връща от изгнание през 1902. През 1916 с насърчаването 

и подкрепата на Великобритания (която се бори с османците през Първата световна 

война), шарифът на Мека Хюсеин бин Али повежда Арабското въстание. Макар и да 

не постига целта си – обединение на арабските народи в една държава – Арабското 

въстание окончателно освобождава Арабия от османския контрол. 

 

По това време Ибн Сауд вече е възвърнал позициите си на водещ благородник в 

централна Арабия (Наджд) и с помощта на уахабитско-бедуинска армия, наречена 

ихван, той започва поход за поставяне на всички арабски земи на полуострова под 

свой контрол. До края на 1925 ихванът вече владее почти всички територии на 

днешна Саудитска Арабия. На 10 януари 1926 Ибн Сауд се обявява за крал 

наХиджаз (териториите по брега на Червено море), а на 27 януари 1927 и за крал 

на Наджд (досега е носил титлата „султан“). Ибн Сауд отказва да подкрепи идеята 

на водачите на ихвана за завладяване на британските протекторати Ирак, Кувейт и 

Трансйордания. В отговор ихванът се разбунтува срещу краля, но войските на Ибн 

Сауд побеждават. През 1932 кралствата Наджд и Хиджаз се обединяват в Кралство 

Саудитска Арабия. 

 

Новото кралство е една от най-бедните държави в света и разчита на ограничено 

селско стопанство и приходи от поклонничество. Въпреки това през 1938 в региона 

Ал-Хаса и по протежение на крайбрежието на Персийския залив са открити огромни 

находища от петрол, и през 1941 започва мащабното им разработване. Петролът 

осигурява на Саудитска Арабия бърз икономически растеж и значителни 

политически дивиденти в международен план. В Хеджаз се появяват първите 

вестници и радиостанции, културният живот се развива бурно. Но големият наплив 

на чужденци, намиращи работа в петролната промишленост, подсилва 

съществуващата отдавна склонност към ксенофобия. В същото време 

правителството става все по-разточително и екстравагантно. През 1950-те това 

довежда до задлъжняване на икономиката и икономически спад. 

 

През 1953 Сауд бин Абдул Азис се възкачва на престола, но управлението му е 

белязано от вражда с неговия полубрат Файсал бин Абдул Азис. В резултат на това 

Сауд е свален от власт в полза на Файсал през 1964 година. Най-значимото събитие 

от управлението на Файсал е петролната криза от 1973, когато Саудитска Арабия и 

другите арабски производителки на суровината налагат ембарго на износа си към 

САЩ, искайки Вашингтон да оттегли подкрепата си за Израел. 

 

Файсал е наследен от своя полубрат Халид, под чието управление е отбелязан 

изключителен икономически ръст. Правят се огромни държавни инвестиции в 

инфраструктурата и образованието, а връзките със САЩ са значително подобрени. 

През 1979 две събития оказват драматично влияние върху саудитската външна и 

вътрешна политика. Първото събитие е избухналата в Персия Ислямска революция. 



То създава тревога в саудитското ръководство, тъй като има опасност населените с 

шиити и богати на петрол райони по източното крайбрежие може да последват 

примера на революцията и да се вдигнат на въстание срещу централната власт. 

Другото събитие се случва в края на 1979 – на 20 ноември ислямски екстремисти 

превземат джамията Масджид ал-Харам в Мека, обвинявайки кралската власт в 

корупция и неислямски характер. В отговор саудитското правителство налага много 

по-стриктно следване на ислямските ценности (вкл. забраняване на кината и 

спортовете), а във формирането на държавната политика се отдава много по-голямо 

внимание на улема. Тези мерки обаче не довеждат до спад на ислямизацията. 

 

Халид е наследен от брат си Фахд през 1982. Фахд продължава близките отношения 

със САЩ и увеличава покупките на американско и британско военно оборудване. 

Саудитска Арабия вече е най-голямата производителка на петрол в света. 

Саудитският режим похарчва $ 25 милиарда в подкрепа на Саддам Хюсеин по време 

на Ирано-иракската война. Голяма част от богатството от петрола е канализирана в 

преобразяването на страната, и саудитското общество се променя драстично чрез 

масови програми за образование и здравеопазване и появата на нови медии. Това, 

както и наличието на голям брой чуждестранни работници, силно засягат 

традиционните саудитски норми и ценности. Въпреки драматичната промяна в 

социалния и икономическия живот на страната, политическата власт продължава да 

бъде монопол на кралското семейство. 

 

След иракската инвазия в Кувейт през 1990 Саудитска Арабия се присъединява към 

антииракската коалиция. Крал Фахд, страхувайки се от нападение от Ирак, кани 

американски и коалиционни войници да бъдат разположени в страната. Това 

действие е до голяма степен в противоречие с ценностите на налагащите улема и 

шериата кръгове и довежда до силно увеличаване на ислямския тероризъм както в 

Саудитска Арабия, така и в западни страни – атаките от 11 септември 2001 в Ню 

Йорк са най-яркият пример. Позицията на правителството по въпроса за войната с 

Ирак обаче довежда до широко недоволство и сред обикновените граждани. 

 

Ислямизмът не е единственият източник на враждебност към режима. Въпреки 

изключителното богатство на кралското семейство и страната, след 1990 година 

икономиката е в застой, безработицата се покачва, а данъците са високи. 

Общественото недоволство е голямо. Кралят се принуждава да прокара много 

ограничени реформи, като демократизирането на страната не е предвидено. Фахд 

заявява, че „политическа система, базирана на избори, е в разрез с ислямските 

ценности“.  

През 1995 Фахд остава инвалид след удар и управлението е поето от 

престолонаследника принц Абдула, който поема ролята на действащ крал, макар и 

управлението му да е смущавано от вътрешносемейна борба за власт. Абдула 

продължава политиката на мека реформа и по-голяма откритост, но в същото време 

започва и да се дистанцира от САЩ по отношение на външната политика. През 2003 

Саудитска Арабия отказва да подкрепи Щатите и техните съюзници в инвазията в 

Ирак. Въпреки това терористична дейност се е увеличава драстично същата година, 

когато Рияд е сполетян от атентати и други терористични атаки, което принуждава 

правителството да предприеме много по-строги действия срещу тероризма. 

 

През 2005 крал Фахд умира и Абдула официално се възкачва на трона. Той въвежда 

нова програма за умерена реформа, която включва редица промени в икономиката, 



насочени към намаляване на зависимостта на страната от приходите от петрола: 

дерегулация, насърчаване на чуждестранните инвестиции и приватизация. Абдула 

поема енергични действия за борба с тероризма и разпорежда употребата на сила 

срещу терористите. През февруари 2009 е обявена серия от промени в съдебната 

власт, въоръжените сили, както и различните министерства с цел модернизиране на 

тези институции, включително заместване на висши чиновници в съдебната власт и 

мутауините (религиозната полиция) с хора с по-умерени възгледи, както и 

назначаването на жена за заместник-министър. В началото на 2011 крал Абдула се 

противопоставя на протестите и революциите в Арабския свят, като дава убежище 

на сваления президент на Тунис Зин ал Абидин бен Али и оказва подкрепа на 

египетския ръководител Хосни Мубарак. Подобни протести не подминават и 

Саудитска Арабия. В опит да се справи с недоволството, Абдула обявява пакет от 

социални придобивки в размер на $ 10,7 милиарда, включващ помощи срещу 

инфлацията, стипендии за учене в чужбина за саудитски студенти, и отписване на 

част от задълженията на граждани и компании към държавата. Въпреки това 

политически промени не са предвидени. 

 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ: Абсолютна монархия 

 

Салман ибн Абдулазиз ал-Сауд (23 януари 2015 г.) - крал и едновременно 

премиер-министър Престолонаследник и министър на отбраната - Мохамед 

бин Салман 

Ибрахим Абдулазиз Ал-Ассаф - министър на външните работи  

Майед Абдуллах Ал-Кассаби - министър на търговията и инвестициите  

 

 

ИКОНОМИКА 

 

Основа на икономиката е нефтът, запасите от който са 35,8 млрд. т. (първо място в 

света), добиват се 430 млн. т., от които 390 млн. т. се изнасят. Развиват се 

нефтопреработваща и химическа промишленост, строителна, металообработваща, 

текстилна, целулозно-хартиена, хранително-вкусова, златарска и др. Селско 

стопанство – влагат се големи субсидии и се осигуряват изцяло нуждите на 

населението с основните хранителни продукти. Произвежда се пшеница (2 млн. т. 

годишно), плодове, пилешко месо, яйца и др. Правителството също така развива 

телекомуникационната и електрическа индустрия. През 1990 г. в Саудитска Арабия 

се забелязва значително свиване на приходите от петрола, съчетани с висок 

прираст на населението. По време на петролния бум през 1981 дохода на глава от 

населението достига $11 700, но през 1991 пада до $6300. Саудитска Арабия е една 

от най – бързо развиващите се държави. Планира се през 2020 година да бъдат 

завършени т.нар. „икономически градове“. С построяването на тези градове се 

очаква доходите на глава от населението да нараснат до $33 500. Градовете ще 

бъдат пръснати из различни краища на страната, за да се развива местния поминък. 

Икономиката на Саудитска Арабия е една от най-добрите двадесет икономики в 

света (G20). Зависи от ойласи, страната разполага с вторите най-големи доказани 

запаси от нефт, а страната е най-големият износител на петрол в света. Той има и 

петите най-големи доказани запаси от природен газ и се счита за "енергийна 



суперсила". С обща стойност от 34,4 трилиона долара, Саудитска Арабия има втория 

най-ценни природни ресурси в света. 

 

През 2016 г. саудитското правителство стартира своята Saudi Vision 2030, за да 

намали зависимостта на страната от петрола и да диверсифицира икономическите 

си ресурси. Саудитска Арабия има най-голямата икономика в арабския свят и 

Близкия изток. През първото тримесечие на 2019 г. бюджетът на Саудитска Арабия 

е постигнал първия си излишък от 2014 г. Този излишък, който се дължи на 10,40 

милиарда долара, е постигнат поради увеличението на приходите от нефт и нефт. 

 

Брутен вътрешен продукт: 683,8 млрд. USD (2018) Световна банка 

БВП на глава от населението: 20 760,91 USD (2018) Световна банка 

Темп на растеж на БВП: -0.7% годишна промяна (2018 г.) Световна банка 

БНД на глава от населението: 54 770 долара за ПЧП (2018) Световна банка 

Брутен национален доход: 1.804 трилиона долара за ПЧП 

 

СПОРЕД ДАННИ НА МВФ към 10.09.2019 

 

Брутен Вътрешен Продукт (БВП) за 2019 г.(по паритета на покупателната 

способност) - $1 479 452 804 316 

БВП за тази година на глава от населението - $ 56 176 

Държавен дълг - $ 437 272 915 584 

Държавен дълг на глава от населението -  $12 560 

Безработица - 12.5 % 

  

Саудитска Арабия притежава 18% от доказаните световни нефтени запаси и се 

нарежда като най-големият износител на петрол. Тя играе водеща роля в ОПЕК в 

продължение на много години. От нефтопреработвателния сектор идват почти 

всички приходи на саудитското правителство, както и приходите от износ. Въпреки 

че притежава най-големите нефтени запаси в света, доходът на глава от 

населението е много по-малък от този на по-малките съседи на Персийския залив. 

Иĸoнoмиĸaтa нa Cayдитcĸa Apaбия ce ocнoвaвa нa пeтpoлнaтa индycтpия, ĸoятo 

пpeдcтaвлявa 45% oт бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa cтpaнaтa., 75% oт пpиxoдитe в 

бюджeтa и 90% oт изнoca ce фopмиpaт oт eĸcпopтa пeтpoл и пeтpoлни пpoдyĸти. 

 

ТЪРГОВИЯ 

 

През последните години Саудитска Арабия се стреми да се присъедини към 

Световната търговска организация. Преговорите бяха съсредоточени върху 

степента, в която Саудитска Арабия е готова да увеличи достъпа на пазара до 

чуждестранни стоки и услуги, и срока за пълно съответствие с задълженията на 

Световната търговска организация. През април 2000 г. правителството създава 

Генералния инвестиционен орган на Саудитска Арабия за насърчаване на преките 

чуждестранни инвестиции в Саудитска Арабия. Саудитска Арабия поддържа 

отрицателен списък на сектори, в които чуждестранните инвестиции са забранени, 

но правителството планира да отвори някои затворени сектори като 

телекомуникации, застраховане и пренос / разпределение на електроенергия във 

времето. От ноември 2005 г. Саудитска Арабия е официално одобрена за влизане в 



Световната търговска организация. Саудитска Арабия стана пълноправен член на 

СТО на 11 декември 2005 г. През 2019 г. правителството създаде Генералния орган 

за външна търговия, за да подобри международните търговски и инвестиционни 

дейности на кралството. 

 

През 2018 г. налагането на 5% данък върху добавената стойност спря растежа на 

частния сектор. Потребителските разходи също бяха ограничени след рязкото 

увеличение на цените на енергията, електричеството и водата по-рано през 2018 г. 

Кралството стана свидетел на масово напускане на около 750 000 чуждестранни 

работници след налагането на нови държавни налози на емигрантските работници. 

Правителството също така принуждава собствениците на малък бизнес да наемат 

саудитски граждани при сравнително по-високи заплати от чуждестранните 

работници. Печеленето на пари от големи преки чуждестранни инвестиции също не 

работи в полза на правителството. Богатите саудитци не са склонни да инвестират в 

кралството поради страха от задействане на правителствен контрол 

 

СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В КОИТО ЧЛЕНУВА КСА 

 

 Световна търговска организация (СТО) / WTO 

 Международен валутен фонд (МВФ) / IMF 

 Международна търговска камара (ICC) 

 Международната организация по стандартизация (IOS) 

 Световна митническа организация (WCO) 

 Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC) 

 

ЧУЖДЕСТРАННА ИНВЕСТИЦИЯ 

 

В средата на 80-те години беше разрешено и чуждата собственост върху бизнеса. В 

средата на 90-те години правилата за чуждестранна собственост отново се 

облекчават, като се търсят инвестиции в телекомуникации, комунални услуги и 

финансови услуги. През 2000 г. в кралството е разрешен 100% чужд бизнес. 

 

От 2008 г. се провеждат големи инвестиции в земя, особено в Африка - вж. 

Параграф Непетролен сектор. 

 

Според доклада, публикуван от UNCTAD през юни 2018 г., преките чуждестранни 

инвестиции на Саудитска Арабия са били само 1,4 милиарда долара през 2017 г., 

което е намаление от 7,5 милиарда долара през годината преди и 12,2 милиарда 

долара през 2012 г. Падането на инвестициите се дължи на отрицателни 

вътрешнофирмени компании заеми от чуждестранни мултинационални компании и 

различни продажби. През първото тримесечие на 2018 г. нетните изтичания на 

капитал бяха около 5% от БВП, в сравнение с по-малко от 2% от БВП в края на 

2016 г. Въпреки това, според доклад, публикуван в „Търговска икономика“, през 

второто тримесечие на 2018 г. чуждестранните преки инвестиции в страната, 

набрани с 882 милиона долара. Освен това данните на SAGIA показват, че 

лицензите, предоставени за чуждестранни инвестиции, са увеличени със 130% през 

първото тримесечие или 2018 г. в резултат на текущите реформи в икономиката. 

 



След освобождаването на финансовия бюджет за 2019 г. Саудитска Арабия планира 

да емитира облигации на стойност ок. 120 милиарда риала (32 милиарда долара), за 

да се покрие дефицитът от БВП от 4,2% от 131 милиарда рияла. 

 

През януари 2019 г. кралството продаде облигации на стойност 7,5 милиарда 

долара. Саудитска Арабия се обърна към международните дългове след спад на 

доходите си от петрол. За почти две години и половина от Саудитска Арабия са 

продадени облигации на стойност 60 милиарда долара, превръщайки се в един от 

най-големите кредитополучатели в световен мащаб. 

 

Чуждестранните инвестиции в Кралството са свидетели на бързо увеличение през 

първото тримесечие на 2019 г. Броят на новите лицензи, одобрени за чуждестранни 

фирми, е нараснал със 70% в сравнение с 2018 г. Повечето лицензи са одобрени за 

британски и китайски компании, които са предизвикали това увеличение , През 

първото тримесечие на 2019 г. чуждестранните инвестиции в Саудитска Арабия са 

скочили с 28%. 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Правителството се стреми да разпредели доходите си от петрол, за да трансформира 

сравнително неразвитата си, базирана на петрол икономика, в икономика на 

съвременна индустриална държава, като същевременно поддържа традиционните 

ислямски ценности и обичаи на кралството. Въпреки че икономическите планиращи 

не са постигнали всичките си цели, икономиката бързо напредва. Богатството на 

петрол повиши стандарта на живот на повечето саудитци. Въпреки това, 

значителният прираст на населението е обтегнал способността на правителството да 

финансира допълнителни подобрения в стандарта на живот на страната. Тежката 

зависимост от приходите от петрол продължава, но индустрията и селското 

стопанство представляват по-голям дял от икономическата активност. 

Несъответствието между уменията за работа на саудитските висшисти и нуждите на 

частния пазар на труда на всички нива остава основната пречка за икономическата 

диверсификация и развитие; около 4,6 милиона несаудисти са заети в икономиката. 

 

Саудитска Арабия за първи път започва да диверсифицира икономиката си, за да 

намали зависимостта от петрола през 70-те години на миналия век, като част от 

първия си петгодишен план за развитие. Разработени са основни нефтохимични 

отрасли, използващи нефтопродукти като суровина. Разработени са рибарските села 

Ал Джубайл на Персийския залив и Янбу на Червено море. Ефектът им върху 

икономическите богатства на Саудитска Арабия обаче е малък. 

 

Първите два плана за развитие на Саудитска Арабия, обхващащи 70-те години, 

подчертаха инфраструктурата. Резултатите бяха впечатляващи - общата дължина на 

павираните магистрали се утрои, производството на електроенергия се увеличи с 

кратно на 28, а капацитетът на морските пристанища нарасна десетократно. За 

третия план (1980–85) акцентът се промени. Разходите за инфраструктура 

намаляха, но се увеличиха значително за образование, здравеопазване и социални 

услуги. Делът за диверсификация и разширяване на производителните сектори на 

икономиката (предимно индустрията) не се е увеличил според планирането, но 

двата индустриални града Джубайл и Янбу - изградени около използването на нефт 



и газ в страната за производство на стомана, нефтохимикали, торове и др. 

рафинирани петролни продукти - бяха до голяма степен завършени. 

 

В четвъртия план (1985–90) основната инфраструктура на страната се разглежда 

като цялостна, но образованието и обучението остават проблемни. Частното 

предприятие беше насърчено и бяха приветствани чуждестранните инвестиции под 

формата на съвместни предприятия със саудитски публични и частни компании. 

Частният сектор придобива по-голямо значение, като се увеличава до 70% от 

непетролния БВП до 1987 г. Въпреки че все още е концентриран в търговията и 

търговията, частните инвестиции нарастват в промишлеността, селското стопанство, 

банковото дело и строителните компании. Тези частни инвестиции бяха подкрепени 

от щедри държавни програми за финансиране и стимулиране. Целта беше частният 

сектор да има 70% до 90% собственост в повечето предприятия със съвместно 

предприятие. 

 

Петият план (1990–95) подчертава укрепването на защитните сили на страната; 

подобрени и по-ефективни държавни социални услуги; регионално развитие; и най-

важното - създаване на по-големи възможности за заетост в частния сектор за 

саудитите чрез намаляване на броя на чуждестранните работници. 

 

Шестият план (1996–2000 г.) се фокусира върху намаляване на разходите на 

правителствените услуги, без да ги съкращава, и се стреми да разшири 

образователните програми за обучение. Планът призовава за намаляване на 

зависимостта на кралството от петролния сектор чрез диверсификация на 

икономическата активност, особено в частния сектор, със специален акцент върху 

промишлеността и селското стопанство. Освен това тя продължи усилията за 

„саудизиране“ на работната сила. 

 

Седмият план (2000–2004 г.) се фокусира повече върху икономическата 

диверсификация и по-голямата роля на частния сектор в саудитската икономика. За 

2000–2004 г. правителството се стреми към среден темп на растеж на БВП от 3,16% 

всяка година, като прогнозният растеж е 5,04% за частния сектор и 4,01% за 

непетролния сектор. Правителството също си постави цел да създаде 817 300 нови 

работни места за саудитските граждани. 

Antonov / Taqnia An-132 церемония за разгръщане в Киев, Украйна, през декември 

2016 г. 

 

Разходите за реклама са достигнали нови върхове поради акцент върху 

производството на добавена стойност. 

 

Основните инвестиционни страни в Саудитска Арабия през 2016 г. бяха САЩ, ОАЕ, 

Франция, Сингапур, Кувейт и Малайзия. Те инвестираха основно в химическата 

промишленост, недвижимите имоти, туризма, изкопаемите горива, автомобилите и 

машините. Като част от диверсификацията си, Саудитска Арабия сключва големи 

договори за рафиниране с китайски и други компании. 

 

Тъй като Саудитска Арабия стана член на Световната търговска организация (СТО) 

през 2005 г., настъпи подобрение в общата среда на чуждестранните инвестиции в 

Саудитска Арабия поради много причини, включително стабилната икономика, 

факта, че кралството има най-голямо количество нефт резерви в световен мащаб, 



високата мощност на разходите, добрата инфраструктурна система, засиленото 

финансиране и добрата банкова система. От това време и в съответствие с 

ангажимента си към СТО, Саудитска Арабия разработва политики и 

законодателства, свързани с търговията. Нещо повече, чуждестранните инвестиции 

бяха силно насърчени наскоро с обявяването на саудитската визия 2030 г., тъй като 

тя обещава по-добра икономическа диверсификация. 

 

От 2017 г., за да засили икономиката и да намали зависимостта на страната от 

петрола, Мохамед бин Салман внесе множество промени, включително повишаване 

на цените на бензина и електроенергията, въвеждане на нови данъци и политика на 

саудитските работници спрямо чуждестранните работници. Правителствените 

служители обаче заявиха, че политиките причиняват сериозни последици за 

икономиката. Саудитските бизнесмени отчетоха спад в продажбите за 2018 г., 

обвинявайки правителството. 

 

През 2019 г. "Файненшъл таймс" съобщи, че плановете за плаващ бенефициер на 

държавна нефтена компания Саудит Арамко са засегнати между привързаността на 

компанията към министерството и необходимостта да отговаря на международните 

стандарти. Лица, близки до фирмата, заявиха: „IPO се разглежда като разумен 

начин за изчистване на компанията“. От друга страна, министърът на енергетиката 

Халид Ал Фалих дълго време поддържа, че асоциацията на Арамко с държавата е 

„печеливша политика“ и за двете страни. 

 

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Саудитска Арабия обяви планове да инвестира около 47 милиарда долара в три от 

най-големите и амбициозни нефтохимически проекти в света. Те включват проект за 

интегрирана рафинерия и нефтохимическа компания Ras Tanura на стойност 27 

милиарда долара, нефтохимическият комплекс на Саудит Каян [9] на стойност $ 9 

милиарда в индустриалния град Джубайл и проектът за модернизиране на 

рафинерията Petro Rabigh на стойност 10 милиарда долара. Заедно в трите проекта 

ще работят над 150 000 техници и инженери, които работят денонощно. След 

завършването си през 2015–16 г. проектът за интегрирана рафинерия и 

нефтохимически продукти Ras Tanura ще се превърне в най-голямото 

нефтохимическо съоръжение в света с комбиниран производствен капацитет от 11 

милиона тона годишно различни нефтохимически и химически продукти. Продуктите 

ще включват етилен, пропилен, аромати, полиетилен, етиленоксид, хлорни 

производни и гликол. 

 

Саудитска Арабия имаше планове да открие шест "икономически града" (например 

икономически град Крал Абдула, който трябва да бъде завършен до 2020 г.) в опит 

да диверсифицира икономиката и да осигури работни места. Те се изграждат на 

цена от 60 милиарда долара (2013 г.) и „се очаква да допринесат за 150 милиарда 

долара за икономиката“. Към 2013 г. са разработени четири града. 

 

Програмата за приватизация, част от Визията на престолонаследника Мохамед бин 

Салман 2030, се изпълнява зад графика. Цените на петрола са се увеличили двойно, 

откакто правителството започна да разглежда програмата през 2015 г. Забавянето 

на първоначалното публично предлагане на Aramco допълнително подчертава по-



малкото неотложност в приватизацията, въпреки че през юли 2018 г. 

Международният валутен фонд призова да ускори процеса. 

 

Според много доклади саудитското правителство е силно заинтересовано да даде 

повече свобода на системата за чуждестранни инвестиции и да предостави 100% 

надбавка на чуждестранните инвеститори да работят в сектора на едро и дребно, в 

частност случаи. 

 

Саудитското министерство на търговията и инвестициите очаква, че Кралството ще 

стане свидетел на увеличение на БВП на глава от населението от 20 700 USD на 33 

500 до 2020 г. 

 

Тъй като Vision 2030 беше адаптиран наскоро от саудитското правителство, бяха 

предприети редица реформи, включително подобряване на бизнес средата и 

реформи във финансовия сектор. Освен това правителството се стреми да постигне 

по-голяма прозрачност чрез издаване на проектозакон относно участието на частния 

сектор. Друг ход на реформата беше предприет за увеличаване на броя на 

националната работна ръка, работеща в частния сектор. 

 

НЕ-ПЕТРОЛНИЯ СЕКТОР 

 

Един от най-бързо развиващите се сектори в страната е недвижимите имоти, 

подкрепени от въвеждането на пазара на инвестиционни тръстове за недвижими 

имоти (REITs), който е свидетел на значителен ръст на броя на АДСИЦ, въпреки че 

това тепърва ще постига пълния си потенциал, въпреки някои недостатъци както в 

жилищни, така и в търговски недвижими имоти. Редица регионални експерти смятат, 

че повечето проблеми ще бъдат решени, тъй като пазарът става по-зрял. 

 

Недвижимите имоти играят основна роля в не-петролната икономика на страната. 

През 2016 г. стойността на сделките с недвижими имоти, включително продажбите 

на съществуващи дялове, възлиза на 74,91 милиарда долара от 15 октомври до 16 

септември. Това е основен спад в сравнение с броя на транзакциите, регистрирани 

десетилетие по-рано, достигайки $ 239,93 милиарда. Секторът на недвижимите 

имоти в последно време се движи от силни местни основи на търсенето и само малка 

сума от спекулации. 

 

Собствеността върху поземлени имоти в Саудитска Арабия като цяло е ограничена 

до саудитците, но това подлежи на определени квалификации. Например 

гражданите на Съвета за сътрудничество в Персийския залив („GCC“) и компаниите 

на GCC имат определени права да притежават земя, при спазване на редица 

ограничения. Чужденците (които са граждани извън ССЗ) имат право на собственост 

и инвестиране в недвижими имоти при някои условия. Чуждата компания трябва да 

има лиценз за чуждестранни инвестиции от Генералния инвестиционен орган на 

Саудитска Арабия („САГИА“) и собствеността на недвижими имоти трябва да бъде 

свързана с конкретен инвестиционен проект за развитие на имоти. Когато 

чуждестранно физическо лице трябва да има нормален статут на законно 

пребиваване и разрешение от Министерството на вътрешните работи да притежава 

земя или имот. 

 



Голямата експанзия в този сектор привлече водещите консултанти за недвижими 

имоти като Джоунс Ланг Ласал, Найт Франк и Клътънс в страната, които сега 

отвориха офиси в страната. Отвъд това, търсенето на професионални услуги за 

недвижими имоти привлича регионални преподаватели като DREI, за да предлагат 

курсове по саудитски недвижими имоти, и дори специализирани книги, фокусирани 

върху пазара като Saudi Real Companion. 

 

Недвижимите имоти играят важна роля в Саудитската визия 2030, която очертава 

значителни ангажименти на саудитското правителство, свързани с жилищното 

строителство и развитието на земята за различни цели. По-специално, Vision 2030 

гласи: „Там, където съществува на стратегически места, ние също ще използваме 

резервите на недвижимите имоти от правителството. Ще разпределим основни 

площи в градовете за образователни институции, търговски центрове и 

развлекателни центрове, големи площи по нашите брегове ще бъдат посветени на 

туристически проекти и ще бъдат разпределени подходящи земи за индустриални 

проекти. 

 

През 2016 г. бяха въведени нови правила от органа за капиталов пазар за 

формиране на АДСИЦ. Целта е отваряне на пазара на недвижими имоти за широк 

кръг инвеститори. REITs се състои от дялове, представляващи собствеността върху 

базовия недвижим имот. Тези дялове се предлагат на обществеността и се търгуват 

на Саудитската фондова борса. 

 

Въвеждането на REITs беше част от Националната програма за трансформация, една 

от програмите Vision 2030 на Саудитска Арабия и има цели на: 

 Увеличаване на приноса на сектора на недвижимите имоти от БВП с пет на 10 

на сто годишно. 

 Подкрепа за изграждането на 1,5 милиона домове чрез осигуряване на 

необходимия частен капитал. 

 Установяване на партньорства с предприемачи от частния сектор за 

разработване на държавни земи за жилищни проекти. 

 Създаване на бързи лицензи и специални финансови пакети за насърчаване 

на инвестициите от частния сектор в жилищни проекти. 

 

ЧАСТЕН СЕКТОР 

 

Частният сектор на Саудитска Арабия е доминиран от няколко големи предприятия в 

сферата на услугите, предимно в строителството и недвижимите имоти - Olayan, 

Zamil, Almarai, Mobily, STC, SABIC, Sadara, Halliburton, Baker Hughes, Flynas, Hilton, 

Zain, Yanbu Цимент, Alhokair, MBC, Mahfouz, Al Rajhi и Alfanar. Тези фирми са "силно 

зависими от правителствените разходи", което зависи от приходите от петрол. 

 

От 2003–2013 г. бяха приватизирани няколко ключови услуги - общинско 

водоснабдяване, електричество, телекомуникации - и част от образованието и 

здравеопазването, контрола на движението и отчитане на пътни инциденти също 

бяха приватизирани. Според журналиста на „Арабски новини“ Абдел Азиз 

Алувайшег „в почти всяка една от тези области потребителите са изразили сериозни 

опасения относно работата на тези приватизирани предприятия“. 

 



За да осигури най-добрата подкрепа за частния сектор и предприемачите, през юли 

2019 г. Кралството обяви решение, одобрено от кабинета на Саудитска Арабия, 

което позволява на предприятията в страната да имат възможност да останат 

отворени 24 часа в денонощието. 

 

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 

КСА 

 

Дипломатически отношения между Република България и Саудитска Арабия са 

установени през 1995 г. През октомври 2015 г. Кралство Саудитска Арабия откри 

свое посолство в София, като се очакваше през 2016 г. България също да разкрие 

свое представителство в Рияд.  

 

Търговско-икономическите отношения между двете страни имат традиционно добър 

характер като България отдава важно значение на възможностите за тяхното 

развитие.  

 

От 2007 г. се наблюдава активизиране на двустранните отношения в търговско- 

икономическата област, изразяващо се в реализирането на редица срещи и 

посещения в двете страни и нарастване на стокообмена. 

СТОКООБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ – САУДИТСКА АРАБИЯ (в млн.щ.д.) 

 

 

 

През 2011 г. се регистрира значително увеличение на двустранния стокообмен и 

най-вече на българския износ за Саудитска Арабия, който достига 280 млн.щ.д. 

ГОДИНА СТОКООБМЕН ИЗНОС ВНОС САЛДО 

2001 17.8 17.4 0.4 17.0 

2002 18.4 17.8 0.6 17.2 

2003 11.4 10.9 0.5 10.4 

2004 17.5 16.7 0.8 15.9 

2005 33.4 30.7 2.7 28.0 

2006 41.3 37.5 3.8 33.7 

2007 65.4 64.1 1.3 62.8 

2008 179.9 176.7 3.2 173.5 

2009 33.8 27.0 6.8 20.2 

2010 93.6 83.2 10.4 72.8 

2011 295.9 280.8 15.1 265.7 

2012 162.6 151.1 11.5 139.6 

2013 102.6 87.8 14.8 73.0 

2014 94.7 68.6 26.1 42.5 

2015 116.1 106.3 9.8 96.5 

2016 86.7 65.8 20.9 44.9 

2017 71.6 39.3   32.3 7.0 

2018 70.4 41.4 29.0 12.4 

2018 I-VI 37.8 15.4 22.4 7.0 

2019 I-VI 34.8 24.9 9.9 15.0 



През следващите четири години е налице осезаем спад на българския износ за 

Саудитска Арабия, дължащ се основно на значителното намаляване на експорта на 

нефтени масла, но през 2015 г. отново се наблюдава известен ръст на износа за С. 

Арабия.  

 

През 2015 г. двустранният стокообмен е в размер на 116.1 млн.щ.д., от които 

български експорт за Саудитска Арабия на стойност 106.3 млн.щ.д., ръст от 55% 

спрямо 2014 г. и се формира от: ечемик (32.3% от износа), нефтени масла (19.5%), 

пластмасови изделия (6.2%), ламарина (3.8%), ел. трансформатори (3.6%),  

арматурни артикули за тръбопроводи (3.6%) и др. Вносът през 2015 г. е на стойност 

9.8 млн.щ.д. и се формира основно от медни руди (69.3%), медна скрап (19.2%) и 

полимери на етилена (3.1%).   

 

През 2016 г. отново е налице чувствителен спад в българския износ и в двустранния 

стокообмен със С. Арабия, който този път се дължи на пълното изчезване на 

експорта на ечемик, появил се реално в износа през 2012 г. и играещ след 2011 г. 

известна компенсаторна роля по отношение спада на експорт на нефтени масла за 

С. Арабия. През 2016 г. износът е на стойност 65.8 млн. щ. д. и се формира основно 

от устройства с течни кристали (22.9%), нефтени масла (12.5%), 

ел.трансформатори (7.7%), ламарина (6.1%), арматурни артикули за тръбопроводи 

(5.8%), пружини за легла (4.5%) и др. Вносът е в размер на 20.9 млн. щ. д. и се 

формира главно от медна скраб (63.4%), медни руди и техните концентрати (25.7%) 

и полимери на пропилена (6.6%). 

 

През 2017 г. българският износ продължава да намалява в сравнение с 2015 г. и 

2016 г. Експортът се формира основно от арматурни артикули за тръбопроводи, 

устройства с течни кристали, ел. трансформатори, ламарини, листове и ленти от 

мед, пружини за легла, шоколад и над 70 вида други продукти. Вносът се състои 

главно от отпадъци и отломки от мед, полимери на пропилена, нетъкани текстилни 

материали и др. 

 

През 2018 г. се наблюдава слабо увеличение на българския износ в сравнение с 

2017 г. Експортът се формира основно от ламарини, листове и ленти от мед, 

арматурни артикули за тръбопроводи, медикаменти, части за апарати NN, табла, 

пана, конзоли и др., електрически апарати за жична телефония и др. над 80 

експортни позиции. 

 

През периода януари-юни 2019 г. двустранната търговия достига 34.8 млн. щ.д 

(спад от около 8% спрямо същия период на 2018 г.), от които български износ 24.9 

млн. щ.д., като се отчита ръст от над 60 % спрямо същия период за 2018 г. Вносът 

от Саудитска Арабия за първото шестмесечие на 2019 г. е на стойност 9.9 млн. щ.д. 

(спад от около 55% спрямо периода за 2018 г.). 

 

Износът от България за КСА, за първото шестмесечие на 2019 г., се формира 

основно от електрически акумулатори (19%), електрически трансформатори (9.4%), 

табла, пана и конзоли (8.9%), арматурни артикули за тръбопроводи (6.1%), 

арматурни артикули за тръбопроводи (5.8%), ламарини (4.2%) и др. Вносът от КСА 

е главно от медна скраб (64.0%), полимери на пропилена (28.2%) и акрилови 

полимери в първина форма (3.4%) и д.р. 

 



Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за периода януари-

юни 2019 г. 

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия % от 

общия 

внос 

Електрически акумулатори 19.0 Отпадъци и отломки от мед 64.0 

Електрически трансформатори 9.4 Полимери на пропилена 28.2 

Табла, пана, конзоли,  пултове, 

шкафове  и д.р. 

            

8.9 

Акрилови полимери в 

първична форма 3.4 

Арматурни артикули       5.6 Столове и седалки 2.1 

Медикаменти 4.7 

Полимери на етилена  в  

първични форми 0.6 

Семена от слънчоглед 4.2 

Нетъкани текстилни 

материали 0.3 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2018 г. 

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия % от 

общия 

внос 

Ламарини, листове и ленти от 

мед 

 9.8 Отпадъци и отломки от мед 68.0 

Арматурни артикули за 

тръбопроводи 8.1 Полимери на пропилена 22.5 

Медикаменти 

            

7.3 

Акрилови полимери в 

първична форма 2.5 

Части за апарати NN       4.4 Други багрилни вещества 1.6 

Табла, пана, конзоли, пултове, 

шкафове и др. 4.1   

Електрически апарати за 

жична телефония 3.7   

 

 Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2017 г.  

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия % от 

общия 

внос 

Арматурни артикули за 

тръбопроводи 15.8 Отпадъци и отломки от мед 85.9 

Устройства с течни кристали 8.8 Полимери на пропилена 11.6 

Ел. трансформатори   7.2 

Нетъкани текстилни 

материали 0.5 

Медна ламарина       5.1   

Пружини за легла 4.8   

Шоколад и други продукти, 

съдържащи какао 4.4   

 

 



Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2016 г. 

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия % от 

общия 

внос 

Устройства с течни кристали 22.9 Отпадъци и отломки от мед 63.4 

Нефтени масла 12.5 

Медни руди и техните 

концентрати 25.7 

Ел. трансформатори  7.7 Полимери на пропилена 6.6 

Медна ламарина 6.1   

Арматурни артикули за 

тръбопроводи  5.8   

Пружини за легла 4.5   

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2015 г. 

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия % от 

общия 

внос 

Ечемик 32.3 

Медни руди и техните 

концентрати 69.3 

Нефтени масла 19.5 Медна скрап 19.2 

Пластмасови изделия  6.2 Полимери на етилена 3.1 

Медна ламарина 3.8   

Ел. трансформатори 3.6   

Арматурни артикули за 

тръбопроводи 3.6   

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2014 г. 

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия % от 

общия 

внос 

Ечемик 41.2 

Медни руди и техните 

концентрати 65.2 

Медна ламарина 8.4 Полимери на пропилена  17.9 

Арматурни артикули  7.3 Медна скрап 7.7 

Електрически трансформатори 6.5 Полимери на етилена 5.5 

Продукти на база житни 

растения 3.2 

Нетъкани текстилни 

материали 0.8 

Химична дървесна маса 2.5   

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2013 г. 

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия % от 

общия 

внос 

Ечемик 52.8 Полимери на пропилена 84.2 

Арматурни артикули 5.9 Полимери на етилена  5.9 

Електрически трансформатори 4.9 Багрилни вещества и 5.3 



препрати 

Медна ламарина 4.7 

Нетъкани текстилни 

материали 1.4 

Химична дървесна маса 4.1   

 

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА, ДОПРИНЕСЛИ ЗА НАСТОЯЩЕТО РАЗВИТИЕ НА 

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ 

 

 През април 2007 г. на посещение в Риад бе официална българска 

делегация, водена от заместник министър-председателя и министър на 

външните работи Ивайло Калфин, който подписа Генералното споразумение за 

сътрудничество между правителството на Република България и правителството 

на Кралство Саудитска Арабия. В състава на делегацията бе включен и зам.-

министърът на икономиката и енергетиката Лъчезар Борисов. 

 

 На 01 юли 2009 г., по покана на вицепрезидента Ангел Марин, на посещение 

у нас бе Н. Кр. В. принц Ал-Уалид Бин Талал Бин Абдул Азиз Ал-Сауд (член на 

саудитското кралско семейство), който бе приет от министъра на икономиката и 

енергетиката Петър Димитров. По време на срещата бяха обсъдени 

възможностите за инвестиции в модернизирането и изграждането на хотели. 

Председателят на Българска агенция за инвестиции Стоян Сталев, (определен 

от министър Димитров за връзка с екипа на принца), предостави на саудитската 

страна инвестиционни проекти, които саудитската страна се ангажира да 

разгледа.  

 

 На 01 юли 2010 г. по инициатива на дирекция „ВП“ на Министерство на 

икономиката и енергетиката, на посещение в България бе 15-членна саудитска 

бизнес делегация, която участва в двустранен българо-саудитски бизнес форум, 

организиран от ИАНМСП. Форумът бе проведен в хотел „Шератон” с участието 

на повече от 120 български фирми. По време на пребиваването си в София 

саудитската делегация проведе срещи в централите на БТПП, БСК и 

Асоциацията на индустриалния капитал в България. Обед в чест на бизнес 

делегацията даде бизнесменът Ивайло Филипов. По време на визитата 

саудитската страна направи предложение за създаване на българо-саудитски 

бизнес съвет. 

 

 През ноември 2010 г. към БТПП се учредява Българо-саудитски бизнес съвет 

(БСБС), в който се включват повече от четиридесет български фирми. 

  

 В периода 19 - 23 февруари 2011 г. на официално посещение в Рияд бе 

делегация на МИЕТ, водена от министър Трайчо Трайков (с участието на зам.-

министър Марий Косев), която взе участие в Международен енергиен форум 

(International Energy Forum) и проведе срещи с Н.Пр. Али Ал Наими - министър 

на петрола и минералните ресурси, Н.Пр. Абдула Ахмед Юсеф Зейнал Али Риза 

- министър на търговията и индустрията, д-р Фахад Салех Ал-Султан - 

генерален секретар на Съвета на саудитските (търговско-индустриални) палати 

и Н. Кр. В. принц Ал-Уалид бин Талал бин Абдулазиз - ръководител на 

финансов фонд. По време на срещите, от саудитска страна са изразени 



пожелания за откриване на българско посолство в Рияд и въздушна линия 

между двете столици.  

 

По същото време българска бизнес делегация (10 български компании, 

опериращи в сферата на консултантските/правните услуги, производството на 

строителни материали и оборудване, софтуера и IT решенията, недвижимите 

имоти, търговията със зърнени храни, ВЕИ и др.), организирана от БТПП, посети 

Саудитска Арабия и участва в двустранен бизнес форум. Подписано бе 

Споразумение за сътрудничество между Съвета на саудитските (търговско-

индустриални) палати и БТПП. 

 

 През юни 2011 г. БТПП съвместно с посолството на Саудитска Арабия и 

Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП, организира презентация на тема: 

"Саудитска Арабия - бизнес и инвестиции". На презентацията участва и 

посланикът на Саудитска Арабия в Атина, акредитиран за България. 

 

 На 27-29 септември 2011 г. на официално посещение в София, по покана на 

МЗХ, е саудитският министър на земеделието д-р Фахд Абдулрахман Белгунайм. 

Организирана е среща на саудитския министър с министър-председателя г-н 

Бойко Борисов. Програмата на посещението включва и провеждане на бизнес 

форум, организиран от Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП и посещение 

на предприятие на млечната промишленост, и ловно стопанство. 

 

 През април 2012 г. на официална визита в Рияд е ексминистърът на 

земеделието и храните Мирослав Найденов, придружаван от българска бизнес 

делегация. Договорено е президентът на саудитската компания за инвестиции в 

земеделието и животновъдството „SALIC” и президент на Фонда за земеделско 

развитие г-н Абдула Ал Рубиян да посети България. 

 

 В периода 4-8 октомври 2012 г. на посещение в България бе саудитска 

бизнес делегация, водена от г-н Мосаид Ал Хокайр, председател на УС на 

саудитския конгломерат „Ал Хокайр Груп” и кандидат за почетен консул на 

България в С. Арабия. Проведени бяха срещи в МИЕТ, МВнР, МЗХ и БАИ; 

 

 На 26-27 ноември 2013 г. екс зам.-министърът на икономиката и 

енергетиката г-н Красин Димитиров взе участие в срещата на Управителния 

съвет на Международния енергиен форум (IEF) в Рияд, Саудитска Арабия и бе 

приет в саудитското Министерство на търговията и индустрията от зам.-

министър Уалид Абдулхалед. На срещата бяха обсъдени инициативи за 

интензифициране на търговското и инвестиционно сътрудничество между 

България и Саудитска Арабия; 

 

 На 29-30 май 2014 г. в София се състоя визита на саудитска бизнес 

делегация, водена от г-н Абдулазиз Алнахди, съветник в Министерството на 

водите и електричеството на Саудитска Арабия, по покана на Българо-

саудитската бизнес камара. Саудитската делегация посети изложението „ВОДА 

СОФИЯ 2014“ с цел запознаване с ефективни технологии за вододобив, 

водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК и проведе срещи в БТПП 

и МИЕ. 

 



 В периода 28-30 ноември 2017 г. на посещение в Рияд бе официална 

делегация, водена от министър-председателя г-н Бойко Борисов. Проведен бе 

широк кръг от разговори в областта на двустранното търговско-икономическо 

сътрудничество, вкл. по стокообмена, инвестиционните процеси, обучението на 

кадри и др. Обсъждани бяха възможностите за инвестиране в инфраструктурата 

и аграрното дело.  

 

 Проведена бе бизнес среща на ок. 20 представители на Съвета на саудитските 

камари с 12 български бизнесмени, вкл. ръководителите на 3 камари (БТПП, 

КРИБ и АИКБ), с присъствието на българските министри на транспорта и 

земеделието. Министерство на икономиката бе представено от г-н Александър 

Манолев, зам.-министър на икономиката, който проведе срещи със зам.-

министрите на икономиката; на търговията и инвестициите; и на енергетиката, 

a също със зам.-губернатор по привличането на инвестиции от организацията 

SAGIA. 

 

 Постигнато бе принципно съгласие и продължава работата за създаване на 

СКИС по кореспондентски път, като на саудитската страна е предложено по 

време на провеждане на I двустранна сесия на Комисията, да се подпише и 

организационен документ за работата на СКИС. 

 

След завръщане на делегацията бяха предприети редица действия за изпълнение и 

превеждане в действие на постигнатите договорености в областта на двустранното 

търговско-икономическо сътрудничество: 

 

 Отправена е покана за посещение в София на министъра на търговията и 

инвестициите на Саудитска Арабия, д-р Маджид Бин Абдуллах Ал Касаби. 

 

 В периода 14-16.02.2018 г. БТППП организира двустранен българско-

саудитски бизнес форум в София, който се проведе с участието на 17 

саудитски бизнесмени под егидата на Съвета на саудитските камари. 

 

 Предприети са действия за посещение на делегация на БАИ в Рияд по покана 

на организацията SAGIA. 

 

 На 7.03.2018 г. министър Емил Караниколов прие делегация на Саудитския 

фонд за публични инвестиции, водена от г-н Турки ал-Нуейсир, мениджър 

„Международни инвестиции“ на Фонда за публични инвестиции, чието 

посещение в България бе организирано от БАИ.  

 

 В началото на 2019 г. в Саудитска Арабия е изпратен ръководител на 

Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) при посолството на Р 

България в Рияд.  

 

 Започната е работа по съгласуване на проект на двустранно Споразумение за 

насърчаване и защита на инвестициите. 

 

 В периода 18 – 22 март 2019 г. българска търговско-икономическа и бизнес 

делегация, ръководена от министър Емил Караниколов в състав общо от над 50 

души посети Рияд. По време на визитата  министър Караниколов осъществи 



срещи със саудитския домакин на посещението - министъра на търговията и 

инвестициите д-р Маджид бин Абдуллах Ал-Касаби, с министъра на 

икономиката и планирането Мохамед Мазиед Ал Туейджри, със зам.-министъра 

на отбраната Мухаммед бин ал-Айеш, с изпълнителния директор на суверенния 

саудитски Фонд за публични инвестиции Ясир Ал-Румаян, със Саудитско-

арабската генерална служба за инвестиции (SAGIA), Съвета на саудитските 

бизнес камари (Council of Saudi Chambers), Саудитската компания за военна 

индустрия (SAMI) и фирмата за млечни изделия „Алмараи“, и проведе 

неформални разговори с ръководители на големи саудитски частни компании в 

областта на индустриалното развитие, военното производство, туризма, 

строителството, медицината, производството на електроди, пластмасови 

изделия, хранителни подправки и др. 

 

Проведен бе и българско-саудитски бизнес форум в сградата на Съвета на 

саудитските бизнес камари, с участието на цялата делегация - общо над 50 

души и над 40 саудитски бизнесмени, водени от зам.-председателя на Съвета, 

Мунир бин Саад. 

 

 На 13 август 2019 г., в София, по покана на министъра на икономиката Емил 

Караниколов пристигна саудитска делегация, водена от замеснтик-министъра 

на КСА г-н Мухаммед бин Абдуллах ал-Аеш, с цел запознаване с 

възможностите на България в областта на отбранителната индустрия. В 

Министерството на икономиката беше проведена среща с българския ВПК 

сектор, като фирмите и производителите, които взеха участие, имаха 

възможността да представят пред саудитската страна дейността си. По време 

на посещението си в страната заместник-министър ал-Аеш проведе и работна 

среща със заместник-министъра на отбраната на Република България Анатолий 

Величков, като са били дискутирани перспективите за военно-техническо 

сътрудничество по линия на отбранителното ведомство, както и кратък преглед 

на възможностите за взаимодействие по линия на „Терем – Холдинг ЕАД“.  

 

 На 13 август 2019 г. в София се състоя визита на саудитска делегация, 

водена от заместник-министъра на отбраната на Кралство Саудитска Арабия 

Мухаммед бин Абдуллах ал-Аеш по покана на министъра на икономиката Емил 

Караниколов. По време на визитата бе проведена среща с българския ВПК 

сектор и саудитската страна бе запозната с възможностите на българското 

отбранително производство. Част от саудитската делегация беше на посещение 

и в част от българските отбранителни заводи. 

 

 В периода 26-30 август 2019 г. саудитска делегация от технически лица 

представляващи Министерство на отбраната на Саудитска Арабия, Саудитската 

държавна компания за военна индустрия и Държавната комисия за военна 

индустрия посети страната ни с цел по-детайлно запознаване с възможностите 

на военната ни индустрия. 

 

 На 9 септември 2019 г. саудитска бизнес делегация посети София, по 

участие в българо-саудитски бизнес форум.  В събитието, което се организира 

от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

/ИАНМСП/ участие взеха представители на над 80 компании от двете страни от 

секторите информационни технологии, хранително-вкусова промишленост, 



земеделска промишленост, както и туристическият сектор. По време на 

визитата си ръководителят на делегацията г-н Сами бин Абдула ал Абиди, 

който е и председател на Съвета на саудитските камари, проведе и работна 

среща със заместника-министъра на икономиката Лилия Иванова. 

 

 

МЗХГ 

 В периода 14-15 февруари 2018 г. на посещение в България бе саудитският 

министър на околната среда, водите и земеделието инж. Абдулрахман Ал-

Фадли, който се срещна в МЗХГ с министър Румен Порожанов. 

 

 На 17 април 2018 г.  на посещение в България бяха г-н Халед Ал Абуди, 

директор на Саудитска земеделска и животновъдна инвестиционна компания 

(SALIC), г-н Уилям Хенри Ингланд, изпълнителен директор на United Farmers 

Holding Company и г-н Гьорг Ньолкен,  представител на SALIC, базиран в 

Букурещ, които се запознаха с детайли относно инвестиционния проект на 

завод за производство на фуражи. 

 

 В периода 25-29 юни 2018 г. на посещение в България бе ветеринарен екип 

от саудитското Министерство на ОСВЗ с цел запознаване с българския опит в 

животновъдството и здравеопазването на животните. Проведени са срещи в 

БАБХ и в Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). 

Посетени са събирателен център за  дребни преживни животни и животновъдна 

ферма за големи преживни животни (за месо) в областите Разград и Русе, и 

референтна лаборатория в Национален диагностичен научноизследователски 

ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София. 

 

 От 4 до 6 август 2018 г. визита в Рияд осъществи зам.-министърът на 

земеделието, храните и горите, г-н Атанас Добрев. Програмата за посещение 

предвижда зам.-министър Ат. Добрев да се срещне със саудитския министър на 

околната среда, водите и земеделието инж. Абдулрахман Ал-Фадли, с 

изпълнителния директор на организацията САЛИК (Саудитска агенция за 

инвестиции в селското стопанство и животновъдството) Халед Ал-Абуди и със 

зам.-министъра на търговията и инвестициите г-н Маджид бин Абдула Ал-

Бауарди.  

 

Във връзка с договореността, постигната между двамата министри на 

земеделието в Рияд през ноември 2017 г., продължи обсъждането относно 

изграждането на завод за производство на фураж на територията на област 

Шумен.  

 

Бяха дискутирани и възможностите за създаване на  съвместно предприятие 

между българска и саудитска фирма (Алмарай, Ал Сафи или други) за 

производство на млечни продукти в България като бяло сирене (тип "Фета"), 

кашкавал и т.н. Готовият продукт може да бъде под саудитска марка с целевия 

пазар в Саудитска Арабия. 

 

 В периода 6-9 октомври 2018 г. министърът на земеделието, храните и 

горите Румен Порожанов направи работно посещение в Рияд. 

  



 В ЦОРХВ са обсъдени възможности за задълбочаване на двустранното 

сътрудничество в сферата на оценката на риска. Постигнато е съгласие  за 

сключване на меморандум  за сътрудничество, обмяна на опит и експерти, 

които заедно да разработят  проект за създаване на подобна на ЦОРХВ 

структура в Кралство Саудитска Арабия. 

 

 На 18 януари 2019 г. в МЗХГ министър Порожанов договаря с управляващия 

мениджър на САЛИК г-н Халед Мохамед Ал- Абуди създаване в България на 

Съвместна междудържавна компания между МЗХГ и САЛИК.  

 

 В периода 29 януари-1 февруари т.г. на посещение в България по покана на 

МЗХГ е саудитският зам.-министър на околната среда, водите и земеделието д-

р Хамад Абдулазиз Ал-Батшан. 

 

ИНВЕСТИЦИОННО И ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

В края на 2017 г. и началото на 2018 г. на  саудитското посолство в София бяха 

предоставени идеи, проекти и материали, свързани с възможностите за инвестиции 

в България, а така също – с възможностите за увеличаване на двустранния 

стокообмен. 

 

Във връзка със саудитското предложение (и връчен проект) за подписване на 

Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, са предприети следните 

действия: 

 С решение по т. 21 от Протокол № 47 на Министерския съвет от 28.11.2018 г. 

е одобрен нов типов договор за взаимно насърчаване и защита на 

инвестициите с трети страни. 

 С изх. № 04-00-3/16.01.2019 г. на Министерство на икономиката, е започната 

междуведомствена съгласувателна процедура за одобряване позицията на 

българската страна относно преговори за сключване на ДНВЗИ със Саудитска 

Арабия. 

 Отговорът на Министерство на финансите от 23.01.2019 г., съдържащ 

определени предложения наложи допълнително съгласуване с дирекция 

„Правна“ на МИ, което е завършено на 04.02.2019 г. 

 С Решение на Министерския съвет е одобрена позицията на българската 

страна относно преговори за сключване на ДНВЗИ със Саудитска Арабия. 

 След приемането на Решението на МС, е изпратена нотафикация до 

Европейската комисия, в чиито компетенции е предоставянето на разрешение 

за започване на официални преговори със саудитската страна, като ЕК има 

право да поиска да участва в преговорите по сключване на ДВНЗИ. 

 Получено е Решение за изпълнение на Европейската комисия от 30 юли 2019 

г. за даване на разрешение за започване на преговори за сключване на 

двустранно инвестиционно споразумение със Саудитска Арабия. 

 След полученото официално решение на ЕК, на 13.08.2019 г., беше изпратен 

контрапроекта на Споразумението, като и приложения Кодекс на поведението 

за членове на трибунали и медиатори към него, до Министерство на 

външните работи с молба същите да бъдат предадени по дипломатически път 

на саудитската страна за съгласуване. 

 Към момента (02.10.2019 г.) очакваме бележки от саудитската страна по 

споразумението, като МИ съгласува нови варианти на дати за официалното 



стартиране на първи етап по преговорите, които да бъдат предложени на 

КСА. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

За последните десет години най-висока стойност на ПЧИ от 3.5 млн. щ. д. е 

постигната през 2008 г. В края на 2018 г. инвестициите от Саудитска Арабия в 

България са в размер на 9.9 млн. евро.  

 

1. Сектори с потенциал за привличане на саудитски инвестиции и изпълнение 

на съвместни проекти в България са:  

- пътно строителство. 

- селско стопанство – земеделие и животновъдство.  

- туризъм. 

- информационните и комуникационните технологии. 

- концесиониране на летища, пристанища и други инфраструктурни обекти. 

 

2. Сектори с потенциал за участие на български фирми в проекти в Саудитска 

Арабия са: 

- строителство и производството на строителни материали. 

- изграждане на инсталации за производство на енергия от ВЕИ. 

- обучение на енергийни специалисти. 

- специалисти в областта на ядрената физика и управлението на АЕЦ. 

- създаване на военно-отбранителен индустриален комплекс. 

- вътрешно и задгранично развитие на земеделие. 

 

 Запознаване на саудитската страна с възможности за инвестиции в 

съществуващите индустриални зони в България, оперирани от „Националната 

компания индустриални зони” ЕАД. От българска страна е налице желание за 

основаване на междудържавна смесена компания за инвестиции; 

 Запознаване на саудитската страна с възможности за инвестиции в 

туристическия сектор; 

 Инвестиции в обособени центрове за арабски морски туризъм със 

самостоятелна хотелска база и плажна ивица в съчетание с планински 

излети, посещения на култови обекти и разнообразни природни 

забележителности; 

 Инвестиции в инфраструктурни обекти. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ 

 

Традиционно добрите двустранни отношения в търговската област, както и 

благоприятните пазарни възможности на Саудитска Арабия правят страната 

перспективен външноикономически партньор на България. 

 

Българския бизнес би могъл да развива своята дейност в следните области: 

 

 Съществуват добри възможности за увеличаване на българския износ за 

Саудитска Арабия в следните сфери: Продукти на хранително-вкусовата 



промишленост, включително месо (агнешко, овче, говеждо, пилешко), пчелен 

мед, изделия на млечната промишленост; 

 Фармацевтична промишленост;  

 Парфюмерия и козметика;  

 Електросъоръжения, машиностроителна продукция, инженерингови стоки и 

услуги; 

 Строителни материали; 

 Селскостопанска продукция; 

 Вълнен текстил; 

 Интензифициране на контактите на фирмено равнище, размяна на бизнес-

делегации и участие в панаири и изложения в двете страни. 

 

Енергетика 

 

 Финансиране и привличане на инвестиции от саудитски фондове за 

енергийни проекти на територията на България и региона на Югоизточна 

Европа, включително за междусистемни газови и електроенергийни връзки, 

разработване и инвестиции в нови електропроизводствени мощности от 

възобновяеми енергийни източници. 

 

 

Туризъм 

 

 Министерството на икономиката подкрепи отправената от саудитската страна 

молба за член на Световната организация по туризма към ООН за периода 

2011-2015 г. на изборите, които се проведоха по време на 19-та сесия на 

Общото събрание на организацията, в периода 08-14.10.2011 г. в Република 

Корея. 

 

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ 

 

 1995, подписан Протокол за установяване на дипломатически отношения на 

равнище посолства между Република България и Кралство Саудитска Арабия. 

 

 2007, 14 април, подписано в Рияд Генерално споразумение за сътрудничество 

между правителството на Република България и правителството на Кралство 

Саудитска Арабия, утвърдено с РМС № 516/31.07.2007г. Обнародвано в бр. 

53/11.07.2009г. на ДВ. В сила от 11 юни 2009г. От българска страна 

документът е подписан от заместник министър-председателя и министър на 

външните работи Ивайло Калфин, а от саудитска – от министъра на външните 

работи Н.Кр.В. Сауд ал-Фейсал. 

 

 2016, 05 октомври, подписан в София Меморандум за разбирателство за 

сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република 

България и правителството на Кралство Саудитска Арабия. От българска 

страна документът е подписан от министъра на туризма Николина Ангелкова, 

а от саудитска – от президента и председател на Борда на директорите на 

Комисията по туризъм и национално наследство на Саудитска Арабия Н.Пр. 

принц Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. 



 

 2017, 28 ноември, подписано в Рияд Споразумение за избягване на двойното 

данъчно облагане. 

 

 2017, 28 ноември, подписано в Рияд Споразумение за взаимно 

сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството. 

 

 

МИТНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ В САУДИТСКА АРАБИЯ 

Общи изисквания за внос: 

 

 Вносителят има търговска регистрация, в която видът на дейността на 

вносителя съответства на вида на внесените стоки. 

 Оригинална фактура, удостоверена от агенцията, отговаряща за търговията в 

страната износител. 

 Сертификат от страната износител, в който се посочва, че пратката е в 

съответствие с одобрените саудитски или международни спецификации. 

 Оригинален сертификат за произход, легализиран от Търговската камара в 

страната износител. 

 Неотменяем етикет, показващ страната на произход, залепена върху стоката. 

 Периодът на валидност на хранителните продукти заедно със съставките 

трябва да бъде етикетиран на арабски в съответствие със саудитските или 

GCC спецификациите. 

 Регистрирайте медицински препарати в Министерството на здравеопазването 

(особено лекарства и билки). 

 Подайте мостра в лабораторията за контрол на качеството в Министерството 

на търговията и промишлеността според вида на стоките.  

 Публикации дали четими, звукови или визуални трябва да бъдат представени 

на представителя на Министерството на информацията и културата, за да се 

провери тяхното съответствие с Регламента за правата на интелектуална 

собственост (ПИС) Животните и растенията трябва да бъдат предоставени на 

карантинните съоръжения на Министерството на земеделието на 

пристанището, за да решат дали да бъдат освободени или не. 

 Собственикът на стоките трябва да бъде в Сауди Арабия по време на 

митническото улеснение. 

 Вносът на консолидационни или групови пратки не е разрешен; ще бъдат 

наложени тежки наказания за нарушения. 

 Всички пратки се инспектират и подлежат на облагане с мито, включително 

използвани стоки за бита и лични вещи. 

 Пратките се оценяват на местно ниво и тарифите варират в зависимост от 

продукта. 

 Контейнерите и ремаркетата трябва да имат изчерпателен списък с опаковки 

с цялото съдържание (във водоустойчив плик), залепен към задната врата. 

(Списъкът трябва да показва пълното име и адрес на клиента.) Неспазването 

ще доведе до големи глоби. 

 Пратките, пристигащи в Саудитска Арабия без изчерпателен списък с 

опаковки, подлежат на разтоварване и пълна съвкупност в пристанището на 

изхвърляне. 

 Информация „Маркирай“: Всички стоки, внесени в страната, трябва да 

показват страната на произход; т.е. „произведено в САЩ“, „произведено в 



Япония“ и т.н. Тази марка трябва да съответства на легализираните 

документи, представени на митницата за освобождаване на стоките 

 Неспазването на този регламент ще забрани влизането на стоките 

 

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ФИРМА 

 

Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) е органът за лиценз за 

чуждестранни инвестиции за Кралството. Той е създаден от саудитското 

правителство на 10 април 2000 г. като част от мерките, насочени към 

формализиране на процеса на икономическа либерализация. Правителственият 

орган присъжда лицензиране на инвестиции онлайн и докладва на председателя на 

Висшия икономически съвет. Седалището на SAGIA е разположено в Рияд, с три 

други бизнес центъра, разположени в Саудитска Арабия: Медина, Дамам и Джеда. 

За улесняване на инвестициите е обявена по-голяма мрежа от бизнес центрове. 

Центровете предоставят разнообразни услуги като даване на съвети, предоставяне 

на информация за изискването за получаване на лиценз и за услугите, придобити 

след получаване на лиценза. Това се постига, тъй като центровете имат 

представители на различни правителствени агенции, включително Министерството 

на труда, Главната дирекция за паспорти и други. 

 

Регистрацията на чуждестранни компании и инвеститори се извършва онлайн на 

https://sagia.gov.sa/en/, след което се осигурява истинноста на компанията в 

Саудитското посолство в съответната държава, с помощта на тази форма 

регистрация на чуждестранна компания или инвеститор може да бъде направена в 

срок до два работни дни. 

 

 

ОФИС СТИВ:   

адрес: KSA, Riyadh 12512, Assafarat District, Dareen street 4067 building B-53 

е–mail адрес: p.moysov@mi.government.bg    

телефон: +966551890349   

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Петър Мойсов 

СТИВ-Рияд 

01.11.2019 г. 
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