
БИЗНЕС КОМПАС - Сирийска арабска република (САР) (септември 2019 г.) 
 

ТЕРИТОРИЯ                               185 180 кв.км 
НАСЕЛЕНИЕ                                18 528 105 (2018 г.) 
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК                   17 април  
РЕЛИГИЯ     ислям  
ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК    арабски 
СТОЛИЦА                                   ДАМАСК – 2,354,000 души 
Валута      сирийска лира (650 с.л. – 1 евро, 600 с.л. – 1 щ.д.)( септ. 2019 г.) 

 

 
 

 
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 
Сирийска арабска република е държава в Близкия изток, която на запад граничи 

с Ливан, на югозапад с Израел, на юг с ХК Йордания, на изток с Ирак и на север с Турция. 

Територията на САР е 185 180 кв. км. с население от около 18,5 млн. души. Около 87% от 

населението на страната са мюсюлмани, като от тях 84% са сунити, 10% са християни, 3% 

друзи а останалите 3% са представители на другите мюсюлмански групи като алауити, 

шиити и исмаили. По етнически принцип, населението на САР се разделя на сирийски 

араби, кюрди, туркмени, арменци, гърци, черкези, асирийци и язиди. 

 Административно деление 

През последните 17 години не са осъществявани промени в административното 

деление на САР. В резултат на това Сирия продължава да бъде разделена на 14 провинции, 

в състава на които влизат 65 области, които от своя страна са разделени на общини и 

селища. Провинциите в Сирия са: Дамаск, Област Дамаск, Дараа, Дейр ез Зор, Идлиб, 

Кунейтра, Латакия, Ракка, Тартус, Суейда, Халеб, Хама, Хасака и Хомс. 
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КРАТКА ИСТОРИЯ 

Името Сирия произлиза от старогръцкото наименование на сирийците Σύριοι или 

Σύροι, което древните гърци използват и за асирийците. Исторически, Сирия често е 

включвала териториите на днешните държави Ливан, Палестина и част от Хашемитско 

кралство Йордания. Този регион се е наричал Велика Сирия или с арабското наименование 

Билад аш Шам. Столицата Дамаск е най-старата съществуваща в света, като името й се 

споменава за първи път през ХV в. пр.н.е. в географския списък на Тутмос III. Въпреки 

това етимологията на името все още не е определена точно, като сходни до „дамаск“ думи 

има в акадския, древноегипетския и арамейския език, както и в библейския иврит. 

Границите на днешна Сирия се очертават след края на Първата световна война, 

когато се разпада Османската империя. Френският дипломат Франсоа Жорж-Пико и 

британският му колега Марк Сайкс тайно се договорят за следвоенното разделение на 

Османската империя между Великобритания и Франция, в съответните зони на влияние, 

посредством споразумението Сайкс-Пико от 1916 г.  

След поражението на Османската империя в Сирия, през 1918 г. британският 

генерал Едмунд Хенри Алънби, придружен от ръководителя на Арабското въстание Фейсал 

бин Хусейн бин Алин ал Хашеми – Фейсал I, влизат в Дамаск. Няколко месеца след това 

Фейсал I сформира първото арабско правителство, а на 08.03.1920 г. създава Арабско 

кралство като се обявява за крал. След конференцията в Сан Ремо (19 - 26.04.1920 г.), в 

рамките на която Обществото на народите разпределя мандатите върху територията на 

бившата Османската империя, контролът над Сирия е предоставен на Франция. В резултат 

на това френските войски навлизат в Сирия, като на 24.07.1920 г. слагат край на 

Арабското кралство и на управлението на Фейсал I. Упражняването на мандата на 

французите в Сирия не се оказва лесна задача и е съпроводено с редица въстания. След 

много трудности на 24.10.1945 г. сирийците получават своята независимост, като на 

17.04.1946 г. френските войски напускат страната. 

В периода 1958-61 г. Сирия и Египет се обединяват в обща държавна единица. 

На 28.09.1961 г. група военни, недоволни от положението на Сирия в съюза с Египет 

организират преврат, като обявяват напускането на Сирия от ОАР. На 08.03.1961 г. е 

организиран нов преврат, като на власт идва Арабска социалистическа партия БААС. На 

13.11.1970 г. след пореден преврат начело застава Корективното движение, водено от 

Хафез ал Асад. 

След избирането (12.03.1971 г.) на Хафез ал Асад за президент на САР, той 

започва процес на цялостна промяна във водената от правителството на БААС политика, 

като предоставя възможност за развитие на частната собственост и предприема действия 

за укрепване на външните отношения с държавите, които неговият предшественик Салах 

Джадид считал за реакционни. Ал Асад застава на страната на Съветския съюз по време на 

Студената война в замяна подкрепа срещу Израел.  

След смъртта на Хафез ал Асад (10.06.2000 г.) синът му Башар Хафез ал Асад го 

наследява. В рамките на национален референдум (10.07.2000 г.), в който Башар ал Асад е 

единственият кандидат, той получава подкрепата на 99,7% от гласоподавателите, като на 

17.07.2000 г. полага клетва като следващият президент на САР. След встъпването си в 

длъжност обявява началото на икономическа либерализация. Независимо от това, до 

началото на „Арабската пролет“ през 2011 г., осъществените промени са твърде 
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ограничени, за да доведат до промяна в стандарта на живот на гражданите. С 

разрастването на демонстрациите, в страната бяха издигнати две основни искания, а 

именно отмяна на действащия от идването на власт през 1963 г. на партията БААС Закон 

за извънредното положение и промяна на чл. 8 от Конституцията, който определя БААС за 

водеща в държавата и в сирийското общество. На 19.04.2011 г. бе отменен Законът за 

извънредното положение, а на 26.02.2012 г. след проведен референдум бе приет и нов 

основен закон на страната. Въпреки промените в сирийската Конституция, чл. 4, който 

определя арабският език за официален в държавата, бе запазен. 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ: 

ПРЕЗИДЕНТ     БАШАР АЛ АСАД 

      BASHAR AL ASAD                               /от 03.06.1914 г./  

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ   ИМД ХАМИС 

                                                                   IMAD HAMIS                                     /от 03.06. 2016 г. / 

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ИМАД ХАМИС         

                                                                   WALID MUALLEM                               /от 22.06.2012 г./ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА   ХАМУДА САБАХ 

      HAMMOUDA SABBAGH                   /от 28.09.2017 г./  

Съгласно дефиницията за типа държавно управление, САР е полу-президентска 

република, като постановленията, издадени от държавния глава трябва да бъдат одобрени 

от Народното събрание. Новата сирийска Конституция от 2012 г. въвежда многопартийна 

система, основана на принципа на политически плурализъм, без гарантирано 

ръководството на никоя политическа партия. Също така чл. 86 постановява, че 

президентът следва да бъде избиран на преки избори. В резултат на това на 03.06.2014 г. 

в страната бяха проведени първите избори, в които взеха участие трима кандидати, като те 

отново бяха спечелени от Башар ал Асад. 

Законодателната власт в Сирия се осъществява от 250 местно Народно събрание. 

Последните парламентарни избори (13.04.2016 г.) бяха спечелени от листата „Национално 

единство”, в която водеща роля имаше партията БААС. В рамките на учредителното 

събрание (06.06.2016 г.) за председател на Народното събрание бе избрана г-жа Хадия 

Халаф Аббас. В съответствие с чл. 56 от сирийската конституция мандатът на този 

парламент, който е определен на 4 години, следва да приключи на 06.06.2020 г. 

Изпълнителната власт се осъществява от президента и министър-председателя, като 

Министерският съвет е най-висшият изпълнителен и административен орган на държавата. 

На 22.06.2016 г. с указ на държавния глава за министър-председател бе назначен Имад 

Мохамед Дииб Хамис. 

Съдебната власт е независима, но Висшият съдебен съвет се ръководи от 

президента на републиката. Върховният конституционен съд е независим съдебен орган 

със седалище в Дамаск, като седемте му члена се назначават с указ на президента. 

 

ИКОНОМИКА 

Икономическата ситуация в Сирия през последните месеци на 2018 г. продължи 

тенденцията към постепенно подобряване. В резултат на това някои от публикуваните 
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макроикономически показатели отбелязаха положително развитие, а икономическите 

субекти се активизираха. Независимо от това обаче, нестабилната обстановка в областта 

на сигурността, отсъствието на чуждестранни инвеститори, както и липсата на ефективни 

мерки от правителството за стабилизиране и подпомагане на икономиката продължиха да 

оказват негативно влияние. Успоредно с това наложените от САЩ нови санкции през 

ноември 2018 г. доведоха до значително влошаване на социално-икономическия живот в 

Сирия през първите месеци на 2019 г. В резултат на тях се стигна до сериозна криза в 

доставката на горива, което повлия негативно всички сфери на живота в Сирия и забави 

икономическото развитие на страната през първата четвърт на настоящата фискална 

година. 

1. Държавен бюджет за 2019 г. 

Политиката на сирийското правителство за развитие на икономиката и 

функционирането на държавата през настоящата година бе определена още в края на 

2018 г. със задаването на рамките на бюджета на страната за 2019 г. За фискалната 

2019 г. (тя съвпада с календарната година) той е в размер на на 3 882 млрд. с.л. (около 

8,92 млрд. щ.д., при курс 435 с.л. за 1 щ.д.). 

Анализът на бюджетите на отделните министерства показва, че през настоящата 

година правителството дава приоритет на социалните сфери като здравеопазване, 

образование, регулиране на цените, както и на доставка на вода и електроенергия, 

транспорт и по-малко икономическите като възстановяване на индустриалния сектор. 

Показателни в това отношение са предоставените увеличения на бюджетите на тези 

министерства. По време на дискусиите на Комисията по бюджет и финанси към НС 

многократно подчерта необходимостта от осъществяване на проекти за възстановяване на 

страната. Независимо от това обаче, отпуснатите средства на отделните министерства са 

основно за довършване на започнатите такива и много по малко за изцяло нови. 

Показателен в това отношение е фактът, че някои от споменатите проекти са били тема на 

обсъждане и през 2016 г. Успоредно с това съгласно обявеното разпределение на бюджета 

за текущи разходи е определена сумата от 2 782 млрд. с.л. (около 6,4 млрд. щ.д.), което е 

над 70% от неговата стойност, а за инвестиционни разходи са предвидени 1 100 млрд. с.л. 

(около 2,52 млрд. щ.д.) или под 30% от стойността на му. В резултат основните сектори на 

икономиката ще получат сравнително малка помощ през следващата година. Това 

означава, че правителството е насочило усилията си за стабилизиране на социалното 

положение на населението, което обаче би имало краткосрочен ефект, тъй като без 

сериозна подкрепа от страна на държавата за развитие на икономиката и възстановяване 

на основната инфраструктурата, както и местното производство няма да бъде постигнат 

необходимия растеж.  

Вероятно сред основните причини за предприемането на тази политика е 

търсения бърз социален ефект, с цел запазване на подкрепата на населението. Успоредно 

с това дългогодишна, традиционна за сирийските власти политика е да се опитват да 

финансират бюджетния дефицит с вътрешни източници, с което да минимизират 

финансовата зависимост на страната от външни фактори Това обаче води до липсата на 

достатъчно финансови средства за големите инвестиционни проекти, някои от които са със 

стратегическо значение и биха допринесли за съживяване на икономиката.  

2. Основни макроикономически показатели 
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Централното бюро по статистика на Сирия (ЦБСС) публикува периодично само 

частични сведения за някои от макроикономическите показатели на страната, като някои 

от тях са за предходни години. Поради това сочените основни макроикономически 

показатели, вкл. от международните икономически организации, следва да се разглеждат 

като приблизителни и прогнозни такива. 

2.1. Брутен вътрешен продукт (БВП) 

В началото на 2019 г. ЦБСС публикува информация за номиналната стойност на 

БВП за 2017 г., който възлиза на 17,1 млрд. щ.д. (в сравнение с 13,4 млрд. щ.д. за 

2016 г.). Независимо от факта, че данните са за предходни години те показват 

положителната тенденция в развитието на икономиката на Сирия в резултат от постиганите 

успехи на сирийската армия след 2015 г. Успоредно с това данните показват негативния 

ефект на военния конфликт върху производителността на сирийския бизнес, като се отчита 

спад в БВП с над 70% в сравнение с 2011 г., когато той е бил 67,5 млрд. щ.д. 

БВП на глава от населението през 2017 г. се изчислява на 831 щ.д., което е с 

159 щ.д. повече от 2016 г. (тогава е 672 щ.д.). Това поставя Сирия на 170-то място (от 196 

държави наблюдавани от Международния валутен фонд) по този показател в световен 

мащаб, което свидетелства за влошеното икономическо състояние на населението в 

страната.  

Наблюдаваното съживяване на икономиката през 2018 г. предполага, че 

номиналната стойност на БВП е продължила да нараства и през тази година. В подкрепа на 

това твърдение бяха изнесените от правителството данни, според които в края на миналата 

година 14 000 обекта в индустриалните зони на страната са възстановили дейността си и 

17 нови индустриални и занаятчийски райони са били открити, което от своя страна е 

допринесло за увеличаване на БВП и намаляване на безработицата.  

2.2. Инфлация 

Съгласно последните налични данни от ЦБСС през декември 2017 г. инфлацията 

достига 1,1%. По отношение на този макроикономически показател страната бележи 

значително подобрение в рамките на една година предвид, че в през януари 2017 г. тя е 

била 38,5%.  

Средно за 2017 г. инфлацията в Сирия е 19,36%. Според някои международни 

икономически институции обаче, за същата година тя е между 28% и 30%, което 

свидетелства за разлика между наблюдаващите организации и евентуално занижаване на 

стойностите от страна на ЦБСС. 

Независимо че все още не са публикувани данни за инфлацията през 2018 г. 

очакванията на експертите са тя да се задържи в рамките на 20-25%, като прогнозите са в 

края на 2018 г. тя да е 23,10%, а през първото тримесечие на 2019 г. – 20,30%.  

Индексът на потребителските цени (ИПЦ), който спомага за измерване темповете 

на изменение на цените на потребителските стоки и услуги, достигна в края на 2017 г. до 

781,50 индексни пункта. ИПЦ отбеляза трайно понижаване през втората половина на 

2017 г. 

В Сирия най-важните категории за определяне на ИПЦ са храните и 

безалкохолните напитки с 40% от „потребителската кошница“; вода, газ, електричество и 

други жилищни разходи – 25,50% и разходи за транспорт – 7%. ЦПИ включва още дрехи и 

обувки – 5,6%, комуникации – 4,2%, здравеопазване – 3,8% и др. 
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Друг важен икономически показател със значима социална тежест е инфлацията 

на хранителните стоки. През м. декември 2017 г. цените на тези стоки отбелязаха 

дефлация с 0,50%, в сравнение със същия период през 2016 г. Следва да се отбележи 

обаче, че това е моментно състояние на този показател, който през последните 10 г. има 

средна стойност 27,46%. Прогнозите за 2018 г. са инфлацията на хранителните стоки да 

варира около 26%, като през различните месеци на годината той варира в зависимост от 

потреблението на населението. Напр. около и по време на свещения за мюсюлманите 

месец Рамадан потреблението на хранителни продукти значително нараства, като 

търговците повишават цените със спекулативна цел.  

2.3. Безработица 

Очакванията на икономическите експерти за нарастване на безработицата през 

2018 г. до около 25 % не се оправдаха. Според официалната статистика нейното ниво за 

миналата година в Сирия достигна 14,9% (в сравнение с 15,20% за 2017 г.).  

Постигнатите успехи от сирийската армия през 2018 г. и възвръщането на 

контрола върху голяма част от територията на страната спомогнаха за активизиране на 

икономическите субекти, възстановяване на част от производството и разкриване на нови 

работни места. За това допринесе и възстановяване на администрацията в 

новоосвободените провинции, което породи нуждата от назначаване на административен 

персонал. 

2.4. Търговски баланс 

Наложените търговски и финансови санкции от редица държави продължиха да 

оказват негативно влияние върху международната търговия на Сирия, което бе видно от 

липсата на разнообразие на стоките в търговската мрежа (вкл. храни и облекла). 

Същевременно местните производители срещаха затруднение при снабдяването си със 

суровини, материали и машини, необходими за производството им. Това допринесе за 

повишените нива на внос и през 2018 г., в резултат на което търговският баланс на 

страната достигна дефицит от 6,9 млрд. щ.д.  

Износът на Сирия достигна 0,795 млрд. щ.д. през миналата година (в сравнение 

с 1,78 млрд. щ.д. през 2017 г.). Това се дължеше на нарастващото вътрешно потребление 

за страната и необходимостта от задоволяване на нуждите на населението, в резултат на 

започналите възстановителни дейности в освободените райони на страната както и 

увеличения брой на завръщащи се в Сирия бежанци.  

Вносът в Сирия достигна 7,68 млрд. щ.д. през миналата година (в сравнение с 

5,65 млрд. щ.д. през 2017 г.). Той отново включваше освен готови стоки, които не се 

произвеждат в Сирия, така и машини, оборудване и резервни части за транспорта, 

оборудване свързано с електроенергийния сектор, метали и метални продукти, химически 

суровини и продукти, от полиетилен, прежда, хартия и други продукти необходими за 

местното производство. 

Основните търговски партньори на Сирия продължиха да са Ливан, Русия, Китай, 

Иран, Ирак и Йордания. Също така голяма част от стоките, налични в търговската мрежа, 

са от Турция, но предвид отношенията между двете държави повечето се внасят нелегално 

(съответно не фигурират в официалната статистика). 

2.5. Сирийска лира 
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В следствие на дългогодишния конфликт и разрушаване на редица индустриални 

райони нивото на местното производство се понижи значително. Недостига на стоки родно 

производство доведе до значително превишаване на търсенето над предлагането и 

нуждата от увеличаване вноса на готови стоки и суровини. В резултат на това освен 

увеличаването на техните цени се стигна и до недостиг на конвертируема валута за 

тяхното закупуване, което понижи стойността на сирийската лира. От своя страна 

правителството полага усилия за стабилизиране на местната валута, които дават частични 

резултати. Независимо от това обаче, от началото на 2019 г. сирийската лира загуби около 

6% от стойността си спрямо щатския долар. Към 15.04.2019 г официалният валутен курс бе 

436 с.л. за 1 щ.д., докато на свободният пазар той бе 540 с.л. за покупка 1 щ.д. и 543 с.л. 

за продажба 1 щ.д.  

2.6. Държавен дълг 

В края на миналата година Световната банка изнесе доклад, според който 

външният държавен дълг на Сирия за 2018 г. възлиза на 4,255 млрд. щ.д., от които 3,7 

млрд. щ.д. дългосрочни заеми и 0,555 млрд. щ.д. краткосрочни заеми. Предвид редовните 

плащания на страната към своите кредитори, вкл. Международния валутен фонд, може да 

се счита, че Сирия постига добри резултати по отношение на поддържане на добър 

външноикономически профил. В допълнение правителството е предприело през 2017 г. 

план за диверсификация на валутните резерви на страната между различни валути като 

33 % е в евро 33 % в щ.д., 11 % в японски йени, 2 % в саудитски риали, а останалата част 

в различни други валути. В резултат на тази стратегия правителството успя да стабилизира 

стойността на сирийската лира, като нейната цена спрямо конвертируемите валути 

нарасна. 

2.7. Ниво на бедност 

През първото тримесечие на 2019 г. средната работна заплата в Сирия се запази 

непроменена. За трудещите се в държавния сектор тя варира около 40 000 с.л. месечно 

(около 75 щ.д.), а за заетите в частния сектор тя възлиза на около 70 000 с.л. (около 130 

щ.д.). Ниските заплати заедно с високото ниво на безработица неминуемо оказват влияние 

и върху нивото на бедността. В резултат на това през 2018 г. нивото на сирийските 

граждани, които живеят под прага на бедност достигна 82,5%. 

2.8. Златни резерви на Сирия 

Според наличната статистическа информация златните резерви на Сирия са 

относително постоянни. След последното им понижение в началото на 2018 г. до м. януари 

2019 г. те останаха непроменени – 25,80 т.  

2.9. Ниво на корупция 

Според оценката на организацията „Transparency International“ за нивото на 

корупция в Сирия през 2018 г. тя отбелязва 13 пункта от 100 (според скалата на 

организацията с 0 се отбелязва най-високото ниво на корупция, а със 100 пункта най-

ниското), което нарежда страната на 178-мо място от 180 наблюдавани от организацията 

държави. По този показател се наблюдава тенденция към задълбочаване на проблема, като 

според голяма част от сирийските граждани корупцията възпрепятства нормалното 

функциониране на икономиката и държавата като цяло. 

3. Местни и международни инвестиции 
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В началото на 2019 г. Сирийската инвестиционна агенция (Syrian Investment 

Agency) към Министерството на икономиката и външната търговия (МИВТ) обяви, че през 

2018 г. е привлякла инвеститори за 102 проекта на стойност 895 млрд. с.л. (около 2 млрд. 

щ.д.), които ще предоставят 7 959 нови работни места. От тях 34 са в процес на подготовка 

за започване, чиято стойност възлиза на 10 млрд. с.л. (около 22,99 млн. щ.д.). Успоредно с 

това през миналата година са били завършени три проекта на обща стойност 1,14 млрд. 

с.л. (около 2,62 млн. щ.д.), които са предоставили 800 нови работни места. За целта 

Агенцията е използвала всяка възможност за привличане на чуждестранни инвестиции и 

рекламиране на Сирия като подходящо място за развиване на бизнес. Също така е 

изготвила и разпространила 40 инвестиционни проекта на арабски и чужди езици. 

Успоредно с това е разработила нов механизъм за работа на Центъра за инвестиционни 

услуги, чиято задача е да координира дейностите между отделните министерства и агенции 

свързани под някаква форма с инвестициите. 

През януари 2019 г. по време на посещение в Сирия на първия вицепрезидент на 

Иран Ешак Джахангири бяха подписани нови 11 споразумения за икономическо 

сътрудничество между Дамаск и Техеран в областта на инфраструктурата, недвижимото 

имущество, туризма, земеделието и инвестициите. Сред тях бе и споразумение в сферата 

на банковите услуги, което ще позволи извършване на банкови транзакции между двете 

държави в местна валута и други валути различни от щ.д. Това ще позволи избягване на 

проблемите свързани с превода на финансови средства, произтичащи от наложените 

международни санкции. Във връзка с новите споразумения Джахангири заяви, че по този 

начин се полага правната основа за активното и ефективно участие на Иран във 

възстановяването на Сирия. 

От своя страна руски инвеститори заявиха намерение да участват в проекта за 

модернизиране и разширяване на международното летище в Дамаск. Сирийските власти 

обявиха проект за изграждане на нов терминал с капацитет 15 млн. пътници годишно, 

докато настоящият капацитет е 5 млн. пътници годишно. Това е част от плановете на 

правителството да обособи страната като транзитен център за хората пътуващи към 

арабските страни. 

През м. март 2019 г. Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) обявиха, че ще 

инвестират 4 млрд. щ.д. в сферата на туризма. Проектите ще бъдат изпълнявани в 

районите под контрола на правителството. Успоредно с това компания Majid al Futtaim от 

ОАЕ заяви, че възобновява спрения по време на конфликта проект Five Shams. Той е на 

стойност 5 млрд. щ.д. и е свързан с изграждане на жилищни комплекси в предградие 

„Сабура“. 

4. Бизнес климат и предизвикателства пред сирийската икономика 

Поради тежките последици от конфликта в Сирия за възстановяването на 

страната ще е необходима външна финансова и експертна подкрепа. За участието в този 

процес на частния сектор обаче, особено в лицето на чуждестранните и международните 

компании, бизнес климатът и нивото на риск за инвестициите е от съществено значение. 

Във връзка с това сирийската икономика е изправена пред редица предизвикателства, 

основните от които са: 

- нестабилна обстановка по сигурността и неясна политическа среда – 

независимо от контрола на армията върху редица провинции в страната заплахата от 
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осъществяване на терористични атаки продължава да съществува. Също така властите 

често налагат ограничения в движението на хора и стоки в отделни части на страната. 

Същевременно неяснотата около политическото урегулиране на конфликта и натиска на 

отделни регионални и международни фактори за смяна на режима внася допълнителна 

несигурност в настоящата ситуация; 

- наложените икономически и финансови санкции и недостигът на суровини за 

производство – наложените икономически санкции от ЕС и САЩ на Сирия засегнаха 

сериозно доставката на суровини и материали, което не позволява създаването на 

устойчиво производство или друг вид бизнес. Това от своя страна води до развитието на 

„пазар на черно“. Също така невъзможността за осъществяване на плащания чрез банкови 

транзакции от и към Сирия затруднява значително осъществяването на международна 

търговия; 

- движение на населението и наличието на квалифицирана работна ръка – 

влошената социално-икономическа обстановка и липсата на сигурност принудиха голяма 

част от сирийците да избягат в чужбина, а други бяха разселени в различни райони на 

страната. Част от тях включваше висококвалифицирани работници със сериозен опит в 

различни сфери на икономиката. Добрите професионалисти сред тях (доктори, 

стоматолози, инженери, предприемачи, адвокати и др.) бяха оценени в държавите на 

пребиваване, като им бяха предоставени добри условия за развитие. Също така голяма 

част от мъжете в трудоспособна възраст бяха принудително взети в армията и много от тях 

загинаха. В резултат на това бизнесът в Сирия се изправи пред сериозен проблем с 

намиране на квалифицирана работна ръка; 

- лоша инфраструктура – нанесените щети на индустриалните райони, 

електропреносната система, здравните и образователни центрове, пътната и железопътна 

инфраструктура, както и жилищните сгради затрудняват значително осъществяването на 

бизнес в Сирия и отблъскват чуждестранните инвеститори; 

- непредвидимата бизнес среда и липсата на финансова и институционална 

подкрепа – нестабилните макроикономически показатели, както и липсата на реална 

информация за повечето от тях правят бизнес средата в Сирия непредвидима и високо 

рискова. Също така липсата на реална финансова подкрепа и облекчения за фирмите, от 

страна на държавните институции, се оказва сериозно предизвикателство, особено за 

малките и средни компании, които са гръбнакът на една икономика; 

- високо ниво на корупция и сложни административни процедури – Сирия е сред 

държавите, в които корупцията е широко разпространена на всички нива в 

административната система. Същевременно процедурите за основаване и опериране на 

компания, особено с чуждестранно участие, са сложни и отнемат много време, а при 

необходимост от завеждане на дело в съда процесът може да отнеме години. 

 
ТРАНСПОРТ 

Ж.П.релсов път:       2 052 км. 

САР се свързва посредством с ж.п. транспорт с  ХК Йордания, Ливан, Ирак  и Труция 

Пътища:                       общо: 66 157 км. 

асфалтирани: 61 514 км.  
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неасфалтирани: 6 643 км. 

Водни пътища:      приблизително 900 км.  

Тръбопроводи:      газопроводи 3 161 км.; нефтопроводи 1 997 км. (2010г.) 

Пристанища: Латакия (основно международно пристанище), Тартус, Банияс и Джабла. 

Търговски флот: 19 кораба. 

Брой летища: С асфалтови писти – 29  
С неасфалтирани писти – 70 
 

Следва да се има предвид, че информацията е от 2010 г. Вследствие на военните 

действия през последните 8 г. голяма част от цялостната транспортна инфраструктурата е 

разрушена. 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ Р БЪЛГАРИЯ И СИРИЙСКА 

АРАБСКА РЕПУБЛИКА 

Официално дипломатическите отношения между България и Сирия с ранг на 

легации са установени на 24 август 1954 г. След обединяването на Египет и Сирия 

(1 февруари 1958 г.), дипломатическите отношения са продължени на 12 август 1958 г. с 

Обединената арабска република (ОАР). След разпадането на ОАР (1961 г.), на 8 октомври 

1961 г. Р България признава САР и е постигнато споразумение за възстановяване на 

дипломатическите отношения на ранг посолства. България традиционно поддържа активни 

отношения със САР, страна с ключово значение в Близкия изток и дългогодишен 

външнотърговски партньор на нашата страна в арабския свят. 

В действителност, контактите между двата народа датират от много по-рано. За 

период от над 350 години (1516 – 1878 г.) двете държави влизат в състава на Османската 

империя, а през ХVІІ век от Близкия изток в България е внесена казанлъшката роза, 

известна като роза „дамасцена”. 

„Арабската пролет” неминуемо оказа влияние и върху процесите в САР. 

Възникналите на 15 март 2011 г. в гр. Дараа мирни демонстрации прераснаха във 

въоръжен конфликт, което наложи на 12 април 2012 г. посолството на Р България в Дамаск 

временно да преустанови своята дейност. На 29 май 2012 г. в координация с Австралия, 

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, САЩ и Франция и в знак на 

солидарност с продължаващото насилие срещу цивилни граждани в САР, Министерството 

на външните работи на Р България обяви временно управляващия посолството на САР в 

София за персона „нон грата“. В отговор сирийската страна също обяви ръководителя на 

българското дипломатическо представителство в Дамаск за персона нон грата. Независимо 

от това, посолството на САР в София продължи да функционира, което от своя страна 

позволи през м. декември 2013 г. дипломатическата мисия на Р България в Дамаск да 

възобнови своята дейност. В резултат на това към настоящия момент от страните-членки 

на ЕС в Дамаск функционират само посолствата на България, Румъния и Чехия. 

 

СТОКООБМЕН С БЪЛГАРИЯ 

България и Сирия имат традиционно добри търговски отношения. Сирия бе един 

от основните търговски партньори на България в региона на Близкия Изток и Северна 
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Африка. Търговското салдо е предимно положително за България. В периода 2007 – 

2010 г. годишният ни износ за Сирия е над 90 млн.щ.д., като през 2008 г. достига 260 

млн.щ.д.  

След началото на военния конфликт в Сирия динамиката в търговско-

икономическите отношения бе нарушена. В резултат се стигна до чувствителен спад в 

стокообмена между двете държави, като през годините той тенденциозно намалява. За 

това допринесоха и наложените международни икономически и финансови санкции на 

Сирия и България като страна-член на ЕС следва да се съобразява с тях. 

 

СТОКООБМЕН БЪЛГАРИЯ – СИРИЯ (в млн.щ.д.) 

 

 

От 2011 г. (началото на конфликта в Сирия) износът ни бележи съществен спад, 

засилил се особено през 2015 и 2016 г. През периода 2013 – 2015 г. основни стокови 

групи по българския износ за Сирия са: Пшеница и смес от  пшеница и ръж; пури, пурети и 

цигари; ечемик; други семена и др. Основните стокови групи по вноса от Сирия са: 

естествени калциеви  фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани 

креди; текстилни продукти; Фармацевтични препарати и артикули, медицински 

инструменти и др. 

През 2016 г. стокообменът между България и Сирия продължава да бележи спад, 

като е на нива малко над 20 млн.щ.д. Основни стокови групи по износа са: царевица; 

пури, пурети и цигари;  карбонати;  пшеница и смес от  пшеница и ръж; ечемик  и др. 

Основните стокови групи по вноса от Сирия са: отпадъци и отломки от мед; семена от 

анасон; зеленчуци; текстилни продукти и др. 

През първата половина на 2017 г. търговското салдо остава положително за 

България. Българският износ възлиза на малко над 21 млн.щ.д., а вносът от Сирия възлиза 

на едва около 300 хил.щ.д. Основните стокови групи по износа остават: пшеница и смес от 

пшеница и ръж; ечемик; пури, пурети и цигари и др. Основните стокови групи по вноса 

остават: пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства; куфари, 

папки,  чанти, калъфи; маслиново масло и неговите фракции и др. 

 

 

ВОДЕЩИ СТОКОВИ ГРУПИ В СТОКООБМЕНА СЪС САР (2018 г.) 

ГОДИНА СТОКООБМЕН ИЗНОС ВНОС САЛДО 

2007 123.8 103.8 20 83.8 

2008 349.7 260 89.7 170.3 

2009 149.7 91.9 58 33.9 

2010 145.5 105.4 40.1 65.3 

2011 93.3 41.4 51.9 -10.5 

2012 69.8 24.9 44.9 -20 

2013 121.6 96 25.6 70.4 

2014 138.2 113.9 24.3 89.6 

2015 34.5 26.2 8.3 17.9 

2016 20.7 19.7 1 18.7 

2017 22 21.7 0.3 21.4 

2018 20.2 19.9 0.3 19.6 
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ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ 

% от 

общия 
износ 

 

ВНОС ОТ САР 

% от 

общия 
внос 

Царевица 

 

26.8 

Кафе, дори печено или 

декофеинизирано; черупки и 
люспи от кафе; заместители на 
кафе, съдържащи кафе, 
независимо от съотношението в 
сместа 

46.33 

Дамски превръзки и хигиенни 
тампони, бебешки пелени и 
подобни артикули от какъвто и 
да е материал 

13.98 

Семена от анасон, звезден 
анасон, копър, кориандьр, 
кимион, ким; плодове от хвойна 

31.26 

Карбонати; пероксикарбонати 

(перкарбонати); технически 

амониев карбонат, съдържащ 
амониев карбамат 

8.19 

Служебен код (SL) 

7.89 

Сапуни; повърхностноактивни 
органични продукти и 
препарати, употребявани като 

сапуни, на пръчки, парчета или 
калъпи, дори съдържащи сапун; 
хартия, вата, филц 

6.24 

Куфари, куфарчета, включително 
тоалетните куфарчета и 
куфарчета за документи, папки,  

ученически чанти, калъфи за 
очила, за бинокли, за 
фотоапарати, за камери, за 
музикални инструменти или за 
оръжия и други подобни; пътни 
чанти, тоалетни чантички 

3.57 

Повърхностно  активни  
органични вещества (различни 

от сапуните); 
повърхностноактивни препарати, 
перилни препарати 
(включително  спомагателните) и 
почистващи препарати, дори 

съдържащи сапун, различни от 
включените в N 3401 

6.13 

Слънчогледово, шафраново или 
памучно масло и техните 

фракции, дори рафинирани, но не 
химически променени 

3.49 

Пластмасови транспортни или 
опаковъчни артикули; 
пластмасови  тапи, капаци, 

капсули и други  
приспособления за затваряне 

4.98 

Други обувки с външни  ходила и  
горна  част  от  каучук  или 
пластмаси 1 

Зеленчуци със сухи бобови 
чушки, без обвивките, дори с 
обелени люспи или начупени 4.27 

Други зеленчуци, приготвени или 
консервирани по начин, различен 
от този с оцет или с оцетна 

киселина, незамразени, различни 

от продуктите от N 2006 

0.95 

Химична дървесна маса, 
натронова или сулфатна, 
различна от масата за 
разтваряне 

4.2 

Исиот, шафран, куркума, 
мащерка, дафинови листа, къри и 
други подправки 

0.85 

Пури (включително тези с 
отрязани краища), пурети и 
цигари от тютюн или от 
заместители на тютюна 

3.55 

Тъкани  от  синтетични  щапелни 
влакна, съдържащи тегловно най-
малко 85 %  синтетични  щапелни 
влакна 

0.83 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СИРИЯ 

През 2018 г. сирийските власти успяха да поставят под свой контрол големи 

територии на страната, основно в южната част на САР. Това позволи отварянето на 

границата с Хашемитско кралство Йордания (ГКПП „Насиб“), както и тази с Голанските 
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възвишения (ГКПП „Кунейтра“). Също така предстои отварянето на ГКПП с Ирак при 

гр. Абу Камал, като сирийското и иракско правителства работят активно в тази насока. 

Това положително развитие на обстановката в Сирия, предполага, че конфликтът е в 

заключителна фаза и предстои период на възстановяване. 

Сирийското правителство периодично прави оценка на нанесените от военните 

действия поражения и подготвя различни проекти за възстановяването им (според 

различни оценки ще са необходими между 200 и 400 млрд. щ.д.). Приоритет към 

настоящия момент е ремонт или ново изграждане на критичната инфраструктура, което да 

позволи на гражданите да се завърнат към нормален начин на живот. За целта всяко 

министерство има за задача да изготви конкретни проекти, които са от неговите 

компетенции, след което се явява и техен възложител напр.: министерство на индустрията 

(индустриалните обекти), министерство на туризма (обекти за туризъм, като хотели, 

увеселителни паркове и др.), министерство на транспорта (пътища, железопътни линии, 

пристанища, летища), министерство на местна администрация (изграждане на градски 

тунели и метро), министерство на петрола (изграждане на рафинерии, газови и петролни 

тръбопроводи и др.), министерство на здравеопазване (болници, обекти за рехабилитация 

и др.), министерство на водните ресурси (язовири и напоителни системи и пречиствателни 

станции) и т.н. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

По данни на БАИ сирийските инвестиции в България за периода 1996 г. – 2016 г. 

възлизат общо близо 11 млн.щ.д. От началото на сирийската криза през 2011 г. до 2015 г. 

се наблюдава явен отлив на сирийски инвестиции от България. През 2016 г. отново се 

наблюдава известно завръщане на сирийските инвестиции в страната ни. 

Сирийските инвестиции в България за периода 1996 – 2016 г. са основно в 

сферата на  търговията и услугите. Голяма част от сирийските инвестиции у нас са в 

складове, цехове, хотели и др. 

 

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ 

Българо-сирийският Смесен комитет за икономическо, научно и техническо 

сътрудничество (СКИНТС) е създаден през 1966 г.  Към настоящия момент са проведени 

тринадесет сесии на Смесения комитет. 

Председател на българската част на Смесения комитет е определен министърът 

на икономиката, енергетиката и туризма на Република България. 

 

ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ 

В периода 12-13 юни 2006 г. в София бе проведена последната за периода 

Тринадесета сесия на българо-сирийския Смесен комитет. 

В периода 24-25 април 2010 г. бе проведено официално посещение на министър-

председателя на България в Сирийската арабска република. 

В периода 9-10 ноември 2010 г. бе проведено двудневно официално посещение 

в България на президента на Сирийската Арабска Република. В рамките на визитата бе 

поведена среща на г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма 
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с г-жа Ламия Аси, министър на икономиката и търговията на Сирийската Арабска 

Република. 

 

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СИРИЯ 

1. Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - подписана през м. 

май 2000 г., в сила от м. септември 2001 г. - предстои ревизиране; 

2. Дългосрочна търговска спогодба - подписана през м. май 2000 г., в сила от 

10.09.2002 г. - в процес на денонсиране; 

3. Спогодба за сътрудничество в областта на туризма - подписана през м. май 2000 г.; 

4. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане - подписана през м. март 

2001 г.; 

5. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Сирийската арабска република за въздушни превози между и отвъд техните 

съответни територии - подписана в София на 13 юни 2006 г.; 

6. Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската 

наука - подписана в София на 13 юни 2006 г.; 

7. Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия- 

подписана в София на 13 юни 2006 г.; 

8. Меморандум за разбирателство между двете министерства на външните работи - 

подписан в Дамаск, ноември 2008 г.; 

9. Изпълнителна програма към Спогодбата за културно сътрудничество за периода 

2009-2011 година - подписана в Дамаск, 20 ноември 2008 г. 

10.  Споразумение за икономическо сътрудничество, подписано на 25 април 2010 г. 

в Дамаск, Сирия, между двете страни. 

 
РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ФИРМА 

Основните форми на осъществяване на дейност на чуждестранни компании в 

Сирия са описани в Закон № 34 от 2008 г. Като най-популярни от тях, според местната 

практика, биха могли да се изведат следните: 

1. Регистриране на клон на българска компания в Сирия. Извършва се в 

Министерството на икономиката и търговията. Необходимо е депозиране на минимален 

капитал от 1 млн. с.л. (около 1 500 евро), които могат да се възстановят след 3 месеца. 

Изискват се още: 

- 500 хил. с.л. (около 770 евро) гаранция в министерство на финансите, които се 

възстановяват след приключване на дейността на клона; 

- 300 хил. с.л. (около 460 евро) такси към министерството на труда за всеки 

чуждестранен мениджър (допускат се максимум трима управленски кадри); 

- 20-30 хил. с.л. (около 30-50 евро) за други такси; 
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- договор за наем на офис и жилище за чуждестранните работници. 

Клоновете имат право да участват в търговете за възстановителни дейности в 

страната, но само за проектантски и друг вид услуги (за реално строителство има 

допълнителни изисквания и съответни форми на регистрация). Също така те могат 

единствено да наемат земя и недвижимо имущество. Имат право на банкова сметка и 

подлежат на данъчно облагане като сирийска компания. 

2. Използване на т.нар. „Хостинг компания“. Чрез пълномощно и меморандум за 

разбирателство българска компания може да упълномощи сирийска такава (обикновено 

адвокатска кантора) да придвижва кореспонденцията й, от всякакъв вид (хартиен, 

електронен и др.), към сирийските власти или други частни институции. Услугата е в 

рамките на 200-500 евро на година. По този начин с минимални разходи (не се поддържа 

офис, служители и др.) българската компания може да заявява участие в търгове, да 

подава тръжни и всякакъв вид документи, да получава такива на свое име и др. Някои 

хостинг компании предлагат и други услуги (проучване на пазара, превеждане на 

документи на арабски език и т.н.), които се заплащат отделно. 

3. Основаване на сирийска компания, съгласно Закона за инвестициите № 8 от 

2007 г. Подобна компания, като сирийски правен субект, има право да закупува земя и 

недвижима собственост. Също така има право да участва в държавните търгове и 

изпълнението на проекти без ограничения. 

4. Използване на местен търговски представител/агент. Характеризира се с 

обичайните за международната практика условя на работа. 

Гореспоменатите такси и размер на изискуем капитал за различните компании са 

валидни към момента и варират в зависимост от обезценяването на местната валута. 

Предвид динамичната обстановка в страната препоръчително е желаещите да 

навлязат на сирийския пазар български компании (особено за големи инфраструктурни 

проекти) да използват услугите на реномирана адвокатска кантора и/или на местен, 

влиятелен и коректен партньор, с цел облекчаване на дейността им. Също така предимство 

ако се направи регистрация на клон (поделение) на фирмата в Сирия, което се разглежда 

от за сирийската държава като доказателство за сериозно намерение на компанията за 

работата в страната. 

 

 

КОНТАКТИ: 

Посолството в Дамаск: 

1. Анатоли Василев Дешев – временно управляващ – август 2019 г. 

2. Михаил Велинов Аргатски – ръководител СТИВ – юли 2018 г. 

 

Адрес на посолството:  

Damascus, Arnous square, Salhieh, Pakistan St. Bldg. No. 8,  

Работното време:     от 09.00 ч. до 15.00 ч. от понеделник до петък  

Почивни дни:           събота и неделя 

 

Посолство: 

е–mail адрес: Embassy.Damascus@mfa.bg 

телефон:  00963 11 44 54 039;   

факс: 00963 11 44 19 854 

 

mailto:Embassy.Damascus@mfa.bg
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Офис СТИВ:   

е–mail адрес: margatski@mi.government.bg 

телефон:  00963 11 44 54 039;   

факс: 00963 11 44 19 854 

мобилен телефон: 00963 950 006 007 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Михаил Аргатски 

СТИВ Дамаск 

Септември 2019 г. 

 


