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ИКОНОМИКА 

 

Актуално икономическо развитие: 

 

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. 

Основни макроикономически показатели: 

Брутен вътрешен продукт: 701.47 млрд. USD (2020) Световна банка 

БВП на глава от населението: 20,178USD (2020) Световна банка 

Темп на растеж на БВП: -4,1% годишна промяна (2020 г.) Световна банка 

БНД на глава от населението:  46,811 долара за ПЧП (2020) Световна банка 

Брутен национален доход: 1.804 трилиона долара за ПЧП 

СПОРЕД ДАННИ НА МВФ за 2020г. 

Брутен Вътрешен Продукт (БВП) за 2020 г.(по паритета на покупателната 

способност) - $1 016 669 432 448 

БВП за тази година на глава от населението - $ 58,813 

Държавен дълг - $540 604 850 186 

Държавен дълг на глава от населението -  $15 125 

Безработица – 5,93 % 



  

От октомври 2018 г. Саудитска Арабия е най-голямата икономика в Близкия изток и 

17-та по големина в света. Саудитска Арабия има втория по големина доказан запас 

от нефт и страната е най-големият износител на петрол. Освен това има петите по 

големина доказани запаси от природен газ. Саудитска Арабия се счита за „енергийна 

суперсила“. Той има третата най-висока обща прогнозна стойност на природните 

ресурси, оценена на 34,4 трилиона щатски долара през 2016 г. Командната икономика 

на Саудитска Арабия е базирана на нефт; приблизително 63% от бюджетните приходи 

и 67% от приходите от износ идват от петролната индустрия. Тя е силно зависима от 

чуждестранните работници, като около 80% от заетите в частния сектор са 

несаудитски. Предизвикателствата пред саудитската икономика включват спиране 

или обръщане на спада в доходите на глава от населението, подобряване на 

образованието за подготовка на младите хора за работната сила и осигуряване на 

заетост, диверсификация на икономиката, стимулиране на частния сектор и жилищно 

строителство и намаляване на корупцията и неравенството. 

Природни ресурси: 

Петролната индустрия представлява около 45% от номиналния брутен вътрешен 

продукт на Саудитска Арабия, в сравнение с 40% от частния сектор (вж. По-долу). 

Саудитска Арабия официално разполага с около 260 милиарда барела (4,1 × 1010 

м3) петролни резерви, което представлява около една пета от доказаните в света 

общи петролни резерви. 

През 90-те години Саудитска Арабия преживя значително свиване на приходите от 

нефт, съчетано с висок темп на нарастване на населението. Доходът на глава от 

населението е спаднал от най-високите 11 700 долара в разгара на петролния бум 

през 1981 г. до 6300 долара през 1998 г. Като се вземе предвид въздействието на 

реалните промени в цените на петрола върху реалния брутен вътрешен доход на 

Кралството, реалният БВП на базата на командване е изчислен на 330,381 милиарда 

1999 USD през 2010 г. Увеличенията на цените на петрола в началото на 2000-те 

помогнаха за увеличаване на БВП на глава от населението до 17 000 долара през 

2007 г. (около 7 400 долара, коригирано за инфлация), но намаляха след спада на 

цените на петрола в средата на 2014 г. 

ОПЕК (Организацията на страните износителки на петрол) ограничава производството 

на петрол на своите членове въз основа на техните "доказани резерви". 

Публикуваните резерви на Саудитска Арабия показват малка промяна от 1980 г. 

насам, като основното изключение е увеличение от около 100 милиарда барела (1,6 

× 1010 м3) между 1987 и 1988 г. Матю Симънс предполага, че Саудитска Арабия силно 

преувеличава запасите си и скоро може да покаже спад в производството (виж 

върховия петрол). 

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

водоснабдяване, електричество, телекомуникации - и бяха приватизирани също части 

от образованието и здравеопазването, контрола на трафика и докладването на 

автомобилни инциденти. Според колумниста на Arab News Абдел Азиз Алувайшег, „в 

почти всяка от тези области потребителите са изразили сериозни опасения относно 

резултатите от дейността на тези приватизирани предприятия.“ Tadawul All Share 

Index (TASI) на саудитската фондова борса достигна връхната си точка 16 712,64 през 

2005 г. и затворено на 8 535,60, в края на 2013 г. През ноември 2005 г. Саудитска 



Арабия беше одобрена за член на Световната търговска организация. Преговорите за 

присъединяване бяха съсредоточени върху степента, до която Саудитска Арабия е 

готова да увеличи достъпа на пазара до чуждестранни стоки и през 2000 г. 

правителството създаде Саудитска Арабия Генерален инвестиционен орган за 

насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в кралството. Саудитска Арабия 

поддържа списък на секторите, в които чуждестранните инвестиции са забранени, но 

правителството планира да отвори някои затворени сектори като телекомуникации, 

застраховане и пренос / разпределение на електроенергия с течение на времето. 

Правителството също е направило опит за „саудитска икономика“ на икономиката, 

замествайки чуждестранните работници със саудитски граждани с ограничен успех. 

Степен на развитие на отделните сектори: 

Саудитска Арабия има петгодишни „Планове за развитие“ от 1970 г. Сред плановете 

й е да стартира „икономически градове“ (напр. Икономически град Крал Абдула), 

които да бъдат завършени до 2020 г., в опит да диверсифицира икономиката и да 

осигури работни места. Към 2013 г. бяха планирани четири града. Кралят обяви, че 

се очаква доходът на глава от населението да нарасне от $ 15 000 през 2006 г. до $ 

33 500 през 2020 г. Градовете ще бъдат разпръснати из Саудитска Арабия, за да 

насърчат диверсификацията за всеки регион и тяхната икономика, като се очаква 

градовете да допринесат 150 млрд. Долара за БВП. 

В допълнение към петрола и газа, Саудитска Арабия също има значителен сектор за 

добив на злато в древния регион Mahd adh Dhahab и значителни други минерални 

индустрии, селскостопански сектор (особено в югозападната част, но не само), 

базиран на зеленчуци, плодове, фурми и др., И добитък и голям брой временни 

работни места, създадени от около два милиона годишни хаджии хадж.  

Саудитска Арабия все повече активира своите пристанища, за да участва в търговията 

между Европа и Китай в допълнение към транспорта на петрол. За тази цел 

пристанища като Ислямско пристанище Джеда или Икономическия град Крал Абдула 

бързо се разширяват и се правят инвестиции в логистиката. Страната е исторически 

и в момента е част от Морския път на коприната, който минава от китайското 

крайбрежие на юг през южния край на Индия до Момбаса, оттам през Червено море 

през Суецкия канал до Средиземно море, там до района на Горна Адриатика до 

северноиталианския център Триест с железопътните му връзки до Централна Европа, 

Източна Европа и Северно море. 

Статистика за бедността в кралството не е достъпна чрез ресурсите на ООН, тъй като 

саудитското правителство не издава такива. Саудитската държава обезкуражава да 

обръща внимание или да се оплаква от бедността. През декември 2011 г. саудитското 

министерство на вътрешните работи арестува трима репортери и ги задържа почти 

две седмици за разпит, след като те качиха видео по темата в YouTube. Авторите на 

видеото твърдят, че 22 процента от саудитците могат да се считат за бедни (2009 г.) 

Наблюдателите, изследващи проблема, предпочитат да останат анонимни, поради 

риска да бъдат арестувани. 

През април 2017 г. бин Салман обяви проект за изграждане на един от най-големите 

световни градове за култура, спорт и развлечения в Ал Кидия, югозападно от Рияд. 

Градът с площ от 334 квадратни километра (129 кв. Мили) ще включва сафари и 

тематичен парк Six Flags. 



 

През септември 2018 г. публичният инвестиционен фонд завърши сделка с група 

глобални кредитори за заем от 11 млрд. Долара. Сделката е събрана повече от 

първоначално планираното и за първи път PIF включва заеми и дългови инструменти 

във своето финансиране. Според данни на Fitch Ratings, за две години, започващи от 

май 2016 г. Саудитска Арабия премина от нулев дълг до набиране на 68 милиарда 

щатски долара в деноминирани в долари облигации и синдикирани заеми - един от 

най-бързите темпове сред развиващите се икономики. 

Всяка година около четвърт милион млади саудитци излизат на пазара на труда. С 

влизането в сила на първата фаза на Саудитска Арабия, 70% от работните места в 

продажбите се очаква да бъдат заети от саудитците. Частният сектор обаче все още 

остава изключително доминиран от чужденци. Степента на местна безработица е 

12,9%, най-високата от повече от десетилетие. Според доклад, публикуван от 

Bloomberg Economics през 2018 г., правителството трябва да създаде 700 000 работни 

места до 2020 г., за да постигне целта си за 9% безработица.  

Неочакваното въздействие на пандемията на COVID-19 върху икономиката, заедно с 

лошите регистри на Саудитска Арабия в областта на правата на човека, поставиха 

непредвидени предизвикателства пред плановете за развитие на Кралството, където 

се очакваше да бъдат засегнати и някои програми по „Визия 2030“. На 2 май 

финансовият министър на Саудитска Арабия призна, че икономиката на страната е 

изправена пред тежка икономическа криза за първи път от десетилетия, поради 

пандемията, както и спадащите световни петролни пазари. Мохамед Ал-Джадаан 

заяви, че страната ще предприеме "болезнени" мерки и ще остави отворени всички 

възможности за справяне с въздействието. 

Условия за развитие на селското стопанство: 

Сериозното мащабно развитие на селското стопанство започва през 70-те години. 

Правителството стартира обширна програма за популяризиране на съвременните 

земеделски технологии; за изграждане на селски пътища, напоителни мрежи и 

съоръжения за съхранение и износ; и да насърчава институциите за селскостопански 

изследвания и обучение. В резултат на това се наблюдава феноменален ръст в 

производството на всички основни храни. Понастоящем Саудитска Арабия е напълно 

самодостатъчна в редица храни, включително месо, мляко и яйца. Страната изнася 

пшеница, фурми, млечни продукти, яйца, риба, птици, плодове, зеленчуци и цветя за 

пазари по целия свят. Фурмите, някога основна част от саудитската диета, сега се 

отглеждат главно за глобална хуманитарна помощ. Освен това саудитските фермери 

отглеждат значителни количества други зърнени култури като ечемик, сорго и просо. 

Към 2016 г. в интерес на запазването на ценните водни ресурси вътрешното 

производство на пшеница е приключило. 

 

Кралството също има някои от най-модерните и най-големите млечни ферми в 

Близкия изток. Производството на мляко може да се похвали със забележително 

продуктивна годишна норма от 6800 литра (1800 галона) на крава, една от най-

високите в света. Местната компания за производство на млечни продукти Almarai е 

най-голямата вертикално интегрирана млечна компания в Близкия изток. 

Най-драматичното селско стопанство на Кралството, отбелязано в световен мащаб, е 

бързото му превръщане от вносител в износител на пшеница. През 1978 г. страната 

изгражда първите силози за зърно. Към 1984 г. тя е станала самодостатъчна в 

пшеницата. Малко след това Саудитска Арабия започва да изнася пшеница за около 



30 страни, включително Китай и бившия Съветски съюз, а в основните райони за 

производство Табук, Хаил и Касим средните добиви достигат 8,1 тона от хектар (3,6 

къси тона / декар). Кралството обаче засили производството на плодове и зеленчуци, 

като подобри както селскостопанските техники, така и пътищата, които свързват 

фермерите с градските потребители. Саудитска Арабия е основен износител на 

плодове и зеленчуци за своите съседи. Сред най-продуктивните му култури са динята, 

гроздето, цитрусовите плодове, лукът, тиквата и доматите. В Джизан в добре 

напоената югозападна страна на страната, Изследователската станция Ал-Хикмах 

произвежда тропически плодове, включително ананаси, лапи, банани, манго и гуава.  

Маслиновото дърво е местно за Саудитска Арабия. През 2018 г. компанията за 

земеделско развитие Al Jouf получи грамота от Световните рекорди на Гинес за най-

голямата модерна маслинова плантация в света. Фермата обхваща 7730 хектара и има 

5 милиона маслинови дървета. Освен това Световните рекорди на Гинес взеха 

предвид производствения си капацитет от 15000 тона висококачествен зехтин, докато 

кралството консумира двойно повече от това. Фермите Al Jouf се намират в Сакака, 

град в северозападната част на Саудитска Арабия, който е дълбоко вкоренен в 

историята. Сакака датира от повече от 4000 години. Регионът Al Jouf има милиони 

маслинови дървета и очакваният брой скоро ще достигне до 20 милиона дървета.  

Консумацията на невъзобновяеми подземни води доведе до загуба на приблизително 

четири пети от общите запаси на подземни води до 2012г. Водоснабдяването и 

канализацията в Саудитска Арабия се характеризират със значителни инвестиции в 

обезсоляване на морска вода, разпределение на вода, канализация и пречистване на 

отпадъчни води, което води до значително увеличаване на достъпа до питейна вода 

и канализация през последните десетилетия. Около 50% от питейната вода идва от 

обезсоляването, 40% от добива на невъзобновяеми подпочвени води и 10% от 

повърхностните води, особено в планинския югозапад на страната. Столицата Рияд, 

разположена в сърцето на страната, се снабдява с обезсолена вода, изпомпвана от 

Персийския залив на разстояние от 467 км. Като се има предвид значителното 

богатство от петрол, водата се предоставя почти безплатно. Въпреки подобренията, 

качеството на услугата остава лошо. Например в Рияд водата е била достъпна само 

веднъж на 2,5 дни през 2011 г., докато в Джеда е достъпна само на всеки 9 дни. 

Институционалният капацитет и управлението в сектора са слаби, отразяващи общите 

характеристики на публичния сектор в Саудитска Арабия. От 2000 г. правителството 

все повече разчита на частния сектор да експлоатира инфраструктурата за 

водоснабдяване и канализация, започвайки с обезсоляване и пречиствателни 

станции. От 2008 г. работата на градските водоразпределителни системи постепенно 

се делегира и на частни компании. 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ 

ИНИЦИАТИВИ 

• 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) 

 

 



ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ 

ПЧИ в Саудитска Арабия постепенно намаляват поради политически фактори и по-

ниски цени на петрола; икономическата диверсификация и новите проекти извън 

петролния и газов сектор обаче помогнаха да се обърне тенденцията. Според доклада 

на UNCTAD за световните инвестиции за 2020 г. потоците от ПЧИ са се увеличили със 

7% между 2018 и 2019 г., достигайки 4,6 милиарда щатски долара. Това се дължи 

главно на факта, че страната премахна ограниченията за собственост на 

чуждестранни стратегически инвеститори. По същия начин запасът от ПЧИ нарасна 

през 2019 г. и достигна 236 милиарда щатски долара, което е най-високият брой сред 

арабските страни. Според предварителните данни на UNCTAD, притокът в Саудитска 

Арабия през първата половина на 2020 г. се е увеличил с 12% през годината до 2,6 

милиарда щатски долара. 

Обединените арабски емирства, САЩ, Франция, Сингапур, Япония, Кувейт и Малайзия 

са основните инвеститори в Саудитска Арабия. Инвестициите са насочени основно 

към химическата промишленост, недвижимите имоти, изкопаемите горива, 

автомобилите, туризма и машините. Саудитска Арабия прие седем ръководни 

принципа за изготвяне на инвестиционна политика през 2019 г., включително 

недискриминация, защита на инвестициите, устойчивост на инвестициите, повишена 

прозрачност, защита на опасенията на публичната политика, лекота на влизане за 

служителите и трансфер на знания и технологии. Новата инвестиционна политика и 

програмата за икономически реформи на Saudi Vision 2030 са насочени към 

подобряване на инвестиционната среда в страната (като се превърне в една от 10-те 

най-добри страни в Доклада за глобална конкурентоспособност) и насърчаване на 

икономическата диверсификация. През септември 2020 г. Саудитска Арабия обяви, 

че ще инвестира 810 милиарда щатски долара в туризъм, за да отвори страната извън 

хаджиите. Според саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман страната 

предлага възможности за инвестиции на стойност 6 трилиона щатски долара до 2030 

година. 

Политическото и социално напрежение, намаленият достъп до кредити и политиката 

на „саудизация“, която започна през 2011 г. и благоприятства местната работна сила, 

всички бяха пречки за ПЧИ. Независимо от това, правителството инвестира сериозно 

в националната инфраструктура, за да привлече инвестиции, а ПЧИ се разглеждат 

като един от най-ефективните начини за диверсификация на икономиката и 

осигуряване на заетост за по-младите поколения. Правителството отвори секторите 

на дребно и търговия на едро за 100% чуждестранна собственост и стартира голяма 

програма за приватизация. Властите приветстват ПЧИ поради способността им да 

трансферира технологии, да използва и обучава националната работна сила, да 

насърчава икономическото развитие и да подобрява местните суровини. 

Контролираната в страната инфлация и относително стабилен валутен курс, 

отвореността за чужд капитал в горния газ, както и обширните програми за 

приватизация са сред предимствата, привличащи инвеститори в страната. 

Динамичното представяне на банковия сектор стимулира растежа на не-петролния 

сектор. И накрая, достъпът до най-големите запаси от нефт в света, много ниските 

енергийни разходи и високият жизнен стандарт са решаващи фактори за 

чуждестранните инвеститори. 

Саудитска Арабия се класира на 62-ро място от 190 икономики в доклада на Doing 

Business за 2020 г. на Световната банка, което е с 30 места повече от година по-рано. 

Страната беше класирана и на първо място в света за подобряване в списъка, главно 

в резултат на значителен напредък, отбелязан в трансграничната търговия и 



получаването на кредити. Общият резултат на страната се повиши до 71,6 точки от 

63,5 година по-рано. 

ПРЕКИ ЧАСТНИ 

ИНВЕСТИЦИИ  

2017 2018 

FDI Inward Flow (million 

USD)  

1,419 4,247 

FDI Stock (million USD)  227,566 231,603 

Number of Greenfield 
Investments*  

89 105 

Value of Greenfield 
Investments (million 

USD)  

6,970 15,549 

 

ПЧИ НАТОКИ ПО ДЪРЖАВИ И ПРОМИШЛЕНОСТИ 

Main Investing Countries 2019, in % 

United Arab Emirates 21.9 

USA 20.3 

France 9.1 

Singapore 6.9 

Japan 5.6 

Kuwait 4.6 

Malaysia 4.6 

 
 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА КСА 
 
Саудитска Арабия е 23-ият по големина износител на стоки и 31-ият по големина 

пазар за внос в света. Външната търговия представлява 62% от нейния БВП (2020 г.). 

Петролните продукти представляват по-голямата част от износа (77% от общия износ 

през 2019 г.), следван от нефтохимичните продукти (пропилен, етилен и др.) (Около 

14% от общия). Машините и електрическото оборудване представляват най-голям дял 

от вноса, следван от автомобилния, следван от химическите и металните продукти. 

Очакваше се износът да намалее с 10,8% в обем през 2020 г., докато се очакваше 

вносът да падне с 16%, тъй като Covid-19 претегляше върху динамиката на световната 

търговия. 

 

Основните партньори за износ на Саудитска Арабия са Китай, Индия, Япония, Южна 

Корея и ОАЕ. Основните му партньори за внос са Китай, САЩ, ОАЕ, Германия и 

Япония. За да насърчи международната търговия, да привлече чуждестранни 

инвестиции и да разнообрази ненефтените сектори, правителството обяви планове за 

създаване на четири „икономически града“ в различни региони на страната. 

 

Търговският баланс на страната, макар и структурно в излишък, се колебае в 

зависимост от цената на петрола и глобалното търсене. През 2019 г. износът отново 

спадна от своя връх през 2018 г., тъй като световните цени на петрола се сринаха 

през периода, докато вносът достигна най-високия си процент от 2015 г. Това доведе 

до излишък в търговията до 129 млрд. USD през 2019 г. от 168,7 млрд. USD година 

по-рано, но нива, наблюдавани през 2015-17. Излишъкът се стесни с по-бързи 

Main Invested Sectors 2019, in % 

Chemical industry 30.8 

Real estate 27.7 

Coal, oil and gas extraction 7.9 

Automotive industry 7.1 

Hotels and tourism 6.9 

Plastics 5.0 

Industrial machinery 2.4 



темпове през 2020 г., тъй като цените на петрола спаднаха в разгара на пандемията 

през пролетта. През януари-ноември 2020 г. излишъкът е спаднал до 145 милиарда 

SAR (39 милиарда щатски долара), според Саудитската генерална служба за 

статистика. 

 

Стойности на външната търговия 2015 2016 2017 2018 2019 

Внос на стоки (USD) 172,252 139,390 134,519 137,065 153,163 

Износ на стоки (USD) 201,739 174,919 221,835 294,373 261,603 

Внос на услуги (USD) 56,520 71,159 54,305 55,031 51,569 

Износ на услуги (USD) 13,807 15,958 17,447 18,974 23,468 

 

 

 

Външноикономически показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Външна търговия (in % of GDP) 72.1 61.9 64.2 66.6 62.2 

Търговски баланс (USD) 44,265 55,764 98,461 168,749 129,282 

Търговски баланс (включително услуги) 

(million USD) 

-

29,297 
2,750 38,018 104,559 78,491 

Внос на стоки и услуги (годишна% 

промяна) 
1.5 -20.3 0.4 2.6 2.1 

Износ на стоки и услуги (годишна% 

промяна) 
0.7 8.0 -3.1 6.8 -4.6 

Внос на стоки и услуги (в% от БВП) 38.8 30.7 29.3 26.7 26.1 

Износ на стоки и услуги (в% от БВП) 33.3 31.1 34.9 39.9 36.0 

 

 

 

Прогнози за външната 

търговия 
2020 2021 (e) 2022 (e) 2023 (e) 2024 (e) 

Обем на износа на стоки 

и услуги (годишна% 

промяна) 

-15.6 15.1 4.4 2.0 2.3 

Обем на вноса на стоки и 

услуги (годишна% 

промяна) 

-23.3 16.6 3.2 3.0 1.3 

 

 

 

Износ по Държави в щатски долари Внос по държави в щатски долари 

China  $9,339,877,775 China $27,066,620,079 

United Arab 

Emirates  

$4,376,210,124 
United States $17,097,552,364 

India  $3,773,446,446 United Arab 

Emirates 
$10,364,169,114 

Singapore  $3,413,547,283 Germany $7,003,812,674 

Turkey  $1,993,493,356 Japan $6,545,793,104 

Belgium  $1,820,512,545 India $6,489,006,999 

Egypt  $1,687,134,902 France $5,028,292,001 

Kuwait  $1,623,892,592 Italy $4,304,810,656 

Malaysia $1,361,497,277 South Korea $4,027,286,330 

Jordan $1,355,523,016 United Kingdom $3,084,799,511 



 

 

Износ по стоки в щатски долари Внос по стоки в щатски долари 

(27) Нефт и 

минерални горива 
$202,377,264,824 

(84) Промишлени 

машини 
$16,847,687,927 

(39) Пластмаси 

$18,978,155,475 

(87) Моторни 

превозни средства 

и части 

$14,968,892,989 

(29) Органични 

химикали 
$12,664,392,952 

(85) Електрически 

машини 
$14,363,752,295 

(28) Неорганични 

химикали 
$2,379,654,428 

(99) Елементи, 

несои 
$8,641,418,578 

(76) Алуминий 
$2,126,405,619 

(89) Кораби и 

лодки 
$5,492,359,639 

(31) Торове 

$1,132,164,289 

(30) 

Фармацевтични 

продукти 

$5,308,533,563 

(04) Млечни 

продукти 
$1,113,480,408 

(72) Желязо и 

стомана 
$4,165,390,164 

(85) Електрически 

машини 
$724,517,731 

(27) Нефт и 

минерални горива 
$3,890,963,153 

(71) Скъпоценни 

камъни и метали 
$705,653,111 

(73) Изделия от 

желязо и стомана 
$3,795,639,802 

(72) Желязо и 

стомана  
$699,042,628 

(90) Прецизни 

инструменти  
$3,765,253,562 

 

 

 

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.) 

ГОДИНА СТОКООБМЕН ИЗНОС ВНОС САЛДО 

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 



 

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. 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. стокообменът достига над 109 млн. щ.д, от които 

български износ над 77 млн. щ.д., като се отчита ръст от над 60 % спрямо същия 

период за 2018 г. Вносът от Саудитска Арабия за  2019 г. е на стойност 31,55 млн. 

щ.д.  

 

2015 116.1 106.3 9.8 96.5 

2016 86.7 65.8 20.9 44.9 

2017 82.2 49.5 32.7 16.8 

2018 77.0 48.4 28.6 19.8 

2019 109.2 77.7 31.5 46.2 

2020  163.3 117.3 46.1 71.2 



Износът от България за КСА, през 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. 

 

През 2020г. България проддължава да поддържа прогресивния положителен тренд на 

стокообмена с Кралството. Бележим забележителен ръст в стокообмента с 

забележителните 163,30 млн.щ.д. въпреки КОВИД-19 пандемията, която оказа 

пагобно влияние на световната икономика. Износът на България продължава да 

достига рекордни обеми със своите 117.30 млн.щ.д или над 50% увеличение на база 

минала година. Виден е и положителния ръст във вноса от Саудитска Арабия, който 

се движи с не до там рекорден ръст, но постоянна положителна величина.  

 

Износът на България за 2020г. се формира от Нефтени масла и масла от битуминозни 

минерали (24%), Електрически акумулатори и техни производни (10,9%), Карбонати 

(10,2%), шоколадови и захарни изделия (4,2) и други. 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2020 г. 

 

 

Износ от България 

% от 

общия 

износ 

Внос от Саудитска Арабия 
% от 

общия 

внос 

Нефтени масла и масла от 

битуминозни минерали, 

различни от суровите; 

неупоменати, нито включени 

другаде продукти, съдържащи 

теглонво 70% или повече 

нефтени масла или масла от 

битуминозни минерали, чийто 

основен компонент са тези 

продукти 

24.5 Отпадъци и отломки от мед 64.2 

Електрически акумулатори, 

включително техните  

сепаратори, дори с  квадратна  

или   правоъгълна  форма 

10.9 

Мачтово-стрелови (дерик) 

кранове; подемни  кранове и 

кабелни кранове; мостови 

кранове, козлови кранове за 

разтоварване или за  

подемно-транспортни  

операции, претоварващи 

мостове, 

контейнерообработващи 

(обкрачващи) кари и кари-

кранове 

12.9 

Карбонати; пероксикарбонати 

(перкарбонати); технически 

амониев карбонат, съдържащ 

амониев карбамат 

10.2 Полимери на пропилена 7.3 

Шоколад и други хранителни 

продукти, съдържащи какао  
4.2 

Други машини и устройства за 

терасиране, изравняване, 

подготвяне на терени, 

изкопаване, трамбоване, 

2.7 



пробиване или извличане  на 

почвата, на рудите или на  

минералите; пилотонабиващи  

чукове и машини за  

изтегляне  на пилоти; 

снегорини (несамоходни) 

 

Електрически трансформатори, 

статични електрически  

преобразуватели (например 

токоизправители), индуктивни 

бобини и дросели 

4.1 
Части за апаратите от NN 8801 

или 8802 
2.2 

Табла, пана, конзоли,  пултове, 

шкафове  и д.р. 
4.1 

Други изделия от естествена 

или възстановена кожа 
1.3 

 

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 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 препрати 5.3 

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. 

 

 

 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. 

 

 В периода 26 – 29 януари 2021 г. ще се проведе работно посещение в Рияд, 

Кралство Саудитска Арабия, водено от зам. министър председателя по 

икономическата и демографската политика и министър на туризма г-жа Марияна 

Николова. 

 

 В периода 01 – 03 март 2021 г. се работното посещение на министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията – Росен Желязков в 

Кралство Саудитска Арабия. Основната цел на посещението бе подписването на 

Меморандум за временно прилагане на основни разпоредби от проекта на 

Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България 

и правителството на Кралство Саудитска Арабия и парафиране на договорената 

Спогодба. 

 

 

 

 

 



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://misa.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: pmoysov@mi.government.bg 

телефон: +966551890349   

 

ИЗГОТВИЛ: 

Петър Мойсов 

СТИВ-Рияд 

 

 

 


