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Като страна, приемаща хиляди сирийски бежанци всяка година, България – в 

лицето на нейните институции и на неправителствения сектор, се нуждае от запълване 

на празнините в информацията по темата за заетостта в Сирийската арабска 

република. Mалко са сведенията относно системите на функциониране, администриране 

и инспекция на трудовоправните отношения там.  

Настоящата статия предоставя данни за търсени и предпочитани професии и 

работни позиции в Сирия, процент заетост-безработица, професионални отношения, 

регулиране на работната среда от страна на различни институции. Предложени са 

отговори на въпроси като: съществува ли правна рамка, която да уточнява и защитава 

правата и задълженията на работници и работодатели, т.е. подписват ли се трудови 

договори и какво регламентират те; има ли, и ако да, какъв е контролът над пазара на 

труда; какви механизми използват сирийските граждани при търсене на заетост; колко 

голям е сивият сектор; какво е мястото на жените на трудовия пазар. 

Подобни данни имат за цел да подпомогнат целенасочените усилия, които 

българската Агенция по заетостта, Държавната агенция за бежанците към МС, както 

и организации като ВКБООН, Каритас София, БЧК и др. полагат, за да улеснят достъпа 

до дългосрочна заетост на бежанците в нашата страна. Познаването на традиционните 

за сирийците механизми на търсене и поведение на работното място, както и техния 

традиционен професионален профил би улеснил по-качественото насочване към 

подходящи възможности за дългосрочна и стабилна заетост.   

Събраната в тази статия информация се основава на доклади от организации в 

различни държави, книги и проучвания на чуждестранни университети и научни 

изследователи, презентации, друг тип онлайн изследвания, достъпна информация от 

официални сайтове на сирийското правителство, и където е налична – информация, 

групирана от различни интервюта на сирийски граждани. 
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I. Образователна система на Сирийската арабска република  

1. Структура 

Министеството на образованието в Сирия отговаря за учебните планове и материали и 

съдържанието на учебните дисциплини. Страната предоставя безплатно основно и средно 

образование на ученици и от двата пола. Oсновното се състои от етап от първи до шести клас (ар. 

ат-та‘алийм ’л-’ибтидā’ий) и етап от седми до девети клас (ар. марха̣лат ат-та‘алийм ’л-

’и‘дāдий/’л-мутаўўасит̣/’л-’асāсий). Средното образование (ар. марх̣алат ат-та‘алийм а͢т- ͢

тāнаўий) не е задължително, започва от десети и приключва в дванадесети клас. След завършване 

на основно образование учениците се явяват на национални изпити (матури). Сирия предоставя и 

т.нар. „отворено образование“ (ар. ат-та‘алийм ’л-мафтўх̣): възможността ученик да бъде 

регистриран в училище след завършване на девети клас, но да не бъде задължен да посещава 

присъствени или онлайн уроци в продължение на две години (десети и единадесети клас)1. 

Задължително е обаче явяването и полагането на редовни изпити в дванадесети клас2.  

За трите години, в които протича обучението за завършване на средно образование, са 

изградени и три типа гимназии: 

– Религиозни (ар. ат-та‘алийм а͢т-т͢āнаўий аш-шари‘аий) – въпреки че религиозното образование  

присъства и по време на основния етап, съществуват и специализирани гимназии.  

– Общообразователни (ар. ат-та‘алийм а͢т-т͢āнаўий ’л-‘āм), където се изучават стандартни 

предмети, като съществува възможност за профилиране на хуманитарни (’адабий) или природо-

математически науки (‘илмий). Това са най-предпочитаните гимназии, тъй като след полагане на 

държавен зрелостен изпит и сдобиване с диплома за средно образование, при желание, учениците 

могат да продължат обучението си във висше учебно заведение, без да им бъдат изисквани 

допълнителни изпити. 

– Професионални гимназии (ар. ат-та‘алийм а͢т-т͢āнаўий ’л-михний), където се получават 

практически и теоретични знания, благодарение на които ученикът се дипломира готов да 

практикува професия.  

 Сирия предоставя възможност за получаване на полувисше образование в т.нар. средни 

институти, и висше образование в държавни и частни университети и висши институти. 

Съществуват две международни частни училища - в Алепо (Международно училище 

ICARDA) и в Дамаск (Damascus Community School). И двете училища са базирани на американска 

учебна програма. Предлагат се множество видове извънкласни занимания, както образователни, 

така и спортни и артистични. Учениците могат да бъдат приемани по всяко време на годината. Броят 

на учениците не е голям – през 2001 г. записаните в Алепо са 275, а в училището в Дамаск – 329.   

В държавните и частните сирийски училища разделението по пол в класната стая се случва 

за ученици от шести и по-горни класове. Тези правила не важат за международните частни учебни 

заведения. Съществува и отделна образователна система, управлявана от Организацията на 

обединените нации, за деца на палестински бежанци. 

 

2. Професионални гимназии, полувисши и висши учебни заведения 

2.1. Структура на професионалните гимназии – професионално средно образование 

Гимназиите за професионално образование са средство за придобиване на знания и 

необходима експертиза в най-различни области. Въпреки добрия статут на тези училища и тяхната 

сравнителна популярност (около една трета от учениците на етап средно образование се обучават в 

                                                           
1 Alhussni, Ala. Hatamzadeh, Heni. Syria. Post-secondary vocational education. By: Swedish Council of Higher Education, 07/09/2017, p. 8. 
2 По данни на сирийското Министерство на висшето образование от 2016 г. Общият брой ученици предпочели тази форма на обучение е 
172 618 (98 788 мъже и 82 830 жени), общият брой на положилите държавен изпит след обучение по подобен модел са 6 777 (3254 мъже 

и 3523 жени). 
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професионални учлища3), все пак немалка част от семействата не желаят да записват децата си в 

подобни учебни заведения и предпочитат те да се включат в общообразователните гимназии, тъй 

като ги оценяват като даващи по-добра позиция в социално отношение. Фактор, който може би е 

допринесъл за подобни социални предпочитания, са и положените от държавата усилия за развитие 

на висшето образование, достъпът до което от професионалните гимназии е по-затруднен. В 

допълнение, може да се добави широко разпространеното в сирийското общество предаване на 

някои занаяти по наследство (например ковачеството), което обезсмиля посещаването на 

професионални гимназии в очите на много сирийци. 

Навлизането в образователната система на професионалните гимназии започва с процеса по 

записване, който се осъществява, когато ученикът е на шестнадесет години. Това позволява до 

голяма степен осъзнат избор на професионално направление според собствените желания, преценка 

на възможностите и бъдещи планове и амбиции. Сред сферите на предлагано образование в 

професионалните училища са:  

– Селскостопанско образование. Учениците изучават икономическата дейност на първичния сектор 

земеделие. Съществуват дисциплини като озеленяване, цветарство, животновъдство, науки за 

напояване, градинарство, зеленчукопроизводство, механизация на селското стопанство, двигатели 

с вътрешно горене и др. 

– Индустриално производство. Изучават се механична промишленост, метална промишленост, 

автоматизация и автомобилна техника, както и заваряване, стъкларска индустрия, строителство, 

дърводелство, тръбопроводна и водопроводна индустрия и пр. 

– Търговски училища. Постъпилите в тях изучават всичко, свързано с финанси, счетоводство, 

банкиране, маркетингови услуги. 

– Хотелиерски услуги. Придобиват се знания, поведение и езикови умения, които квалифицират 

учениците за работа в сферата на туризма. 

Тези гимназии не се ограничават до предоставяне на само теоретични знания, а осигуряват 

и възможност за влизане в контакт с пазара на труда чрез посещаване на работилници, фабрики и 

офиси. По този начин постъпилите ученици следва да получат и практически знания в избраната 

област на специализация.  

Друга характеристика, по която се делят професионалните средни гимназии освен вид на 

обучението, е начинът, по който то протича.  

Съществуват целодневни професионални училища, които предоставят на учениците 

възможност да изучават общообразователни предмети през първата половина на учебния ден и 

професионално обучение следобед. Например в професионални училища за фризьори се изучават и 

предмети като арабски език, математика и др. Този режим съчетава двата вида академично и 

професионално образование, така че целият ден се прекарва в училище.  

Завършилите професионални училища за медицински сестри получават сертификат наречен  

шахāда фий ’т-тамрийд̣4. Успешно завършилите ученици от други специализации получават 

сертификат за средно професионално образование (шахāдат а͢т-т͢āнаўийат ал-фанийа), наред с 

правото да практикуват професия. Дипломиране в такава гимазия позволява на завършилия да 

кандидатства в университет (където да се сдобие с висше образование) или среден институт (където 

да получи полувисше), но не и да продължи обучението си във висш институт. 

На теория това професионално обучение предоставя на хората възможност да се 

присъединят към пазара на труда директно след дипломиране. Статистически, при висок процент 

завършили професионалното средно образование в Сирия би следвало да се увеличи и 

                                                           
3 Наръчник на ВКБООН за учители с учебни материали, разработени от Агенцията на ООН, по доклад „Образованието в Сирия“, с. 2.   
4 По данни на сирийското Министерство на висшето образование от 2016 г. завършилите за медицински сестри са 209, а постъпилите за 

обучение – 903.  
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благосъстоянието на хора, които иначе не биха имали средства да завършат друга степен на 

образование. Това обаче не се случва поради разлики в търсенето и качеството на предлаганата 

работна ръка. Именно поради това се е наложило разработване на план за развитие на сектора на 

професионалното обучение чрез създаване на средни институти, които предоставят на обучаващите 

се в тях нов ред теоретични и практически курсове, с по-голям акцент върху практическия аспект.  

 

2.2. Структура на средните институти – полувисше образование 

В т.нар. средни институти (ар. ма‘āхид ат-та‘алийм ал-фунийа ўа-’т-тик̣анийа) се влиза с 

прием след завършване на гимназия, за период от две години. Въпреки че учениците, завършили 

професионална гимназия, се допускат до кандидатстване както в среден институт, така и в 

университети, те значително по-често избират първата опция. Това е така, тъй като за 

университетско висше образование в свързани области се изисква резултат от над 70%5 на държавен 

зрелостен изпит. Обикновено тези ученици или не продължават по-нататъшното си образование, 

или решават да доразвият знанията си във вече споменатите средни институти (възможно е да бъдат 

наречени и колежи6).  

Учебната година се състои от два семестъра по 16 седмици, всяка без изпитни сесии. 

Типичното седмично натоварване е 37 часа, като половината време е фокусирано върху теоретично 

обучение, а останалата половина върху практика. За наблягане върху практическото обучение са 

обособени 30 дни практика през лятото като част от учебната програма. При завършване на такъв 

среден институт студентът се сдобива с професионална квалификация и диплома за полувисше 

образование (ар. ўа͢тийк̣ат та͢харрудж, или шахāдат мусā‘ид маджāз).  

Съществуват религиозни средни институти, които допускат само притежатели на 

свидетелство за средно религиозно образование. По информация до 2001 г. средните институти са 

предлагали и двугодишни програми за начално обучение на учители, които водят до сертификат за 

начална педагогика7 (ар. шахāдат ахлийат ат-та‘алийм ал-’и‘дāдий).  

 Средните институти са създадени през 70-те години на миналия век, а по данни на шведско 

проучване от 2017 г.8, в Сирия все още съществуват над 200 средни института9.  

В допълнение традиционните области на професионалното обучение, институтите 

предлагат детайлни специализации като: обучение в традиционни занаяти, кулинарни производства, 

търговия на дребно, дейности по опаковане, качество и контрол, козметика, техника, бизнес, 

финанси, управление и пр. Обучават се и специалисти в областта на информационните технологии, 

информатиката, компютърни мрежи, електронен маркетинг и др. В специализацията по текстилна 

индустрия се изучават различни материали и видове тъкани и дрехи, които могат да бъдат 

                                                           
5 Справка на системата за оценяване в Сирийската арабска република различна в отделните образователни етапи: 

– начален етап – десетобална система (0-4: слаб, 5-7: среден, 8: добър, 9: много добър, 10: отличен) 
– между шести и девети се използват проценти (0-40%: слаб, 40-59%: среден, 60-69% добър, 70-100% отличен).  

При изпити след девети клас за влизане в средно образование:  

– 50% е минималният резултат за прием в общообразователна гимназия; 
– 33-50% е минималният резултат за прием в професионална гимназия; 

– 33% е минималният резултат за получаване на диплома. 

Средното образование 0-40%: слаб, 40-59%: среден, 60-69%: добър, 70-100%: отличен). Успехът на изпитите в края на средното 
образование се изчислява на база точки. Учениците, завършили хуманитарен профил в общообразователни гимназии – максимален брой 

точки е 240; миниманлени – 102. Ученици завършили прородо-математически гимназии – съответно 260 и 104. 

Висше образование – средни професионални институти са с проценти (0-60%: слаб, 60-65%: среден, 65-75%: добър, 75-85%: много добър; 
85-100%: отличен);  също и университетите, но по различна ска̀ла (0-49%: слаб, 50-59%: среден, 60-69%: добър, 70-79%: много добър, 

80-89% отличен, 90-100%: изключителен). 

Цит. по. Наръчник на ВКБООН за учители с учебни материали, разработени от Агенцията на ООН, доклад „Образованието в Сирия“, 
с.3.  
6 Наръчник на ВКБООН за учители с учебни материали, разработени от... с. 2. 
7 Alhussni, Ala. Hatamzadeh, Heni. Syria. Post-secondary vocational education. By: Swedish Council of Higher Education, 07/09/2017, p. 8.  
8 Alhussni, Ala. Hatamzadeh, Heni. Syria. Post-secondary vocational…  p. 8.  
9 Ibid, p. 9.  
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произведени. Изучава се как се правят различни дизайни на облекла, как се прилагат тези дизайни, 

и различните методи на плетене и бродиране. В специализация за струговане се изучават различните 

видове метали и как те се произвеждат и оформят. Дърводелската специализация изучава методите 

за работа с машини за рязане и изглаждане на дърво, различните видове дървесина. 

Специализацията в електроника включва преподаване на методите за работа с електрически вериги 

и по този начин обучаващите се получават необходимия опит за поддръжка и ремонт на устройства 

като радио, мобилен телефон, компютър и т.н. В електрическото направление на някои институти 

ученикът изучава как да чете карти на електрически инсталации, как да разширява и поддържа 

електрически мрежи за домове и начини за използване на различни електрически инструменти. 

Относно механиката на автомобили, тук обучението включва изучаване на всички умения, 

необходими за извършване на поддръжка и поправка на автомобили и предотвратяване на 

неизправности. В печатен отдел се изучават видовете машини, използвани в процеса на печат, 

видовете хартия, които се използват за разнообразни цели, и различните видове печати. Примерите 

са много. 

 

2.3. Структура на висшите институти и университети – получаване на висше образование 

• Висши институти 

Висшите институти (към 2020 г., 16 на брой) се управляват от дъжавни университети, към 

които те реално принадлежат10, или директно от Министерството на висшето образование. Във 

висши институти се приемат само студенти с най-високи оценки на зрелостния изпит в 

общообразователните гимназии, но не и от професионални, тъй като броят на студентите,  

допускани до различни специалности, е ограничен11. Едно от основните условия за постъпване във 

висш институт е оценката на ученика да е не по-ниска от 50% по чужд език.  

Сред често срещаните предлагани специализации в тези институти са12: 

(тип и име на институт; катедри/специализации; евентуална принадлежност към университет) 

– Институт за банкови и финансови науки; Счетоводство, Финанси, Финансов мениджмънт, 

Банково дело; Дамаски университет, Тишрин, ал-Фурат 

– Иститут за бизнес администрация и маркетинг; Бизнес администрация, Публична администрация, 

Маркетинг, Връзки с обществеността; Дамаск и Алепо. 

– Институт по дентална медицина – само женски институт, излиза се с професия асистент или 

асистент-зъботехник; Дентално здраве, здравна помощ;  Алепо, Дамаск, ал-Бат, Хама; 

– Институт по инженерни технологии; Вътрешно проектиране, Инженерно чертане и строителство, 

Геодезия, Санитарно инженерство и пречиствателни станции, Общо строителство; Дамаск, Алепо, 

Тишрин, ал-Бат; 

– Институт по машиностроене и електротехниката; Електроинженерство, Машинно инженерство, 

Отоплителна техника, Топлинни и хладилни технологии и системи, Физически измервания и 

контрол на качеството, Медицинска техника, Електронно-промишлено инженерство; Алепо, 

Дамаск; 

– Институт по селскостопанство; Животновъдство, Овощни градини, Хранително-вкусова 

промишленост, Декорация и озеленяване, Животновъдство, Хранителни култури; Дамаск, Алепо, 

Тишрин, ал-Бат, ал-Фурат 

                                                           
10 Ibid, p. 16. 
11 По данни на сирийското Министерство на висшето образование от 2016 г. приетите в подобни висши институти са общо 635 души за 
бакалавърска степен, от които 355 мъже и 280 жени. Завършилите висш институт бакалаври за същата година са съответно 54 мъже и 28 

жени (82 общо). Записаните за магистърска програма 2016 г. са общо 630 (379 мъже и 251 жени), а завършилите – 78 (43-ма мъже и 35 

жени).  
  أسماء المعاهد التابعة للجامعات ومختلف وزارات الدولة واالختصاصات الموجودة فيها .                                                                                                                          12

                                                                                                                                                               Published by: DarFikr (دار الفكر): July 31, 2010.   
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– Институт за ветеринарна медицина; Ветеринарна медицина, Обща профилактика , Репродуктивни 

грижи, Епизоотология; Ал-Бат, ал-Фурат, Тишрин, Алепо. 

 

• Университети 

Относно университетското висше образование, то бива разделено на държавно (към 2020 г. 

държавните университети са осем) и частно (към 2020 г. частните университети са 22). Държавните 

университети са тези в Дамаск, Алепо, Тишрин, Ал-Бат, Ал-Фурат, Сирийски виртуален 

университет (предоставя дистанционно онлайн обучение)13, университетът в Хама и този в Тартус14. 

Най-големият и известен държавен университет е Дамаският, а най-големият частен университет е 

Арабският международен университет в град Дара. 

Някои частни университети предлагат програми на английски език, но като цяло във всички 

висши учебни заведения обучението е на арабски. При прием частните университети изискват 

сертификат за владеене на английски език (например TOEFL, IELTS или Oxford Placement Test). 

Притежателите на свидетелство за общо средно образование имат достъп до университетски 

програми. Завършилите научния поток на общообразователните средни гимназии (‘илмий) имат 

право да влизат във всяка област, докато завършилите литературния поток (’адабий) са ограничени 

до хуманитарни науки, изящни изкуства, образование, право, бизнес и търговия и др.  

 Учебните програми за бакалавърска степен (дараджат аб-бāкāл͞ўрūўс) обикновено са с 

продължителност четири години. Инженерство, архитектура, фармация, дентална медицина и 

ветеринарна медицина се изучават в рамите на пет години. Програмите по обща медицина изискват 

шест години за завършване.  

Академичната година в университета е 30 седмици, разделени на два равни семестъра, плюс 

изпитни сесии. Времетраенето на лекциите варира от един факултет до друг. Всички курсове в 

рамките на индивидуалните учебни програми са задължителни. Завършилите получават 

бакалавърска степен, често наричана просто сертификат за завършване (мус̣адак̣ат та͢харрудж). 

Документите се издават на арабски, но някои частни висши институции издават дипломи и на 

английски. Предоставя се един единствен комплект оригинални документи. 

След завършване на бакалавърска програма университетите в Сирия предлагат три етапа на 

допълнителна специализация: 

– следдипломно обучение/следдипломна квалификация, наричана в Сирия просто „диплома“15 

(диблўм, или още – диблўм ад-дирāсāт ал-‘улийа); 

– магистърска степен; 

– докторска степен.  

Програмите за „диблўм“ са с продължителност една или две години след бакалавърска 

степен по свързана дисциплина. Университетите предлагат и едногодишни програми за 

квалификация, които също са от професионален характер в областта на търговията, инженерството, 

икономиката и информационните технологии. Независимо от продължителността си, при прием 

програмите изискват бакалавърска степен по сходен предмет. Диплома за квалификация и 

специализация не дава достъп до професионална магистърска степен.  

Програмите за академична магистърска степен (ал-мāджистийр) продължават две години. 

Изискването за прием е бакалавърска степен. Типичното работно натоварване на висшистите е 36 

часа седмично. Професионалните магистърски степени обикновено са една година, но могат да 

                                                           
13 По данни на сирийското Министерство на висшето образование записалите се за бакалавърска програма в такъв университет през 2016 
г. са 7 188 мъже и 4 336 жени, а завършилите бакалаври през същата година – 367 мъже и 250 жени. Постъпилите магистри са 3 095 (2472 

мъже и 623 жени), а завършилите – 281 (139 мъже и 142 жени). 
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سجل الجامعات الحكومية.                                                                                                                                                       14
15 Alhussni, Ala. Hatamzadeh, Heni. Syria. Post-secondary vocational education. By: Swedish Council of Higher Education, 07/09/2017, p. 9.  
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бъдат и две. Професионалната магистърска степен не позволява на студентите да продължат до 

докторска степен. Разликата между академичен и професионален магистър освен в избраните 

специализации се състои и в хорариума часове на обучение в избраната насока. Именно затова 

професионалната програма не позволява продължение към по-висока научна степен. Магистърските 

програми най-общо изискват завършване на шест предмета и написване на дипломна работа. 

Тригодишните програми за докторска степен (ад-дуктўрāх) изискват академична 

магистърска степен за прием. Обикновено програмите са структурирани в една година интензивно 

обучение, последвана от 2 години разработка и подготовка на дисертация.  

Системата за оценяване е по скала от 0 до 100%. Минималният резултат, чрез който може 

да се завърши научната степен, варира от 50% до 60%.  

Приложената таблица с официални данни на сирийското Министерство на висшето 

образование16 показва разпределението на студенти, бакалавърско ниво, във всеки един факултет 

към общия брой студенти в университетите в страната за 2015-2016 г., и служи за индикатор на по-

разпространените факултети и съответно предпочитана сфера на специализация от двата пола.  

    Официални данни за разпределение на студентите по факултети 2015 – 2016 

 

От казаното дотук и определянето на разпределението на студенти по факултети за обучение 

по предпочитани специалности, логично произтича въпросът за това кои са най-развитите 

икономически сектори в Сирия и съответно, кои са най-често разпространените професии и 

съвпадат ли те с нуждите на сирийския трудов пазар? Отговорите на тези въпроси биха послужили 

                                                           
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.                                                                                                                                       احصاء العام 162016-2015
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като ориентир относно работната ръка в Сирийската арабска република, нейното търсене, 

реализация, заплащане и пр. през годините. Тази информация от своя страна би била полезна за 

разбиране на очакванията на различни сирийски граждани при търсене и постъпване на работа в 

България на база техния работен опит, разбирания и потенциално ниво на квалификация.  

Въпреки че данните след настъпването на Арабската пролет са оскъдни, а част от тях и с 

проблематична обективност, усилията на най-различни организации и отделни учени позволяват 

улавянето на основни насоки и идеи за развитието на пазара и за това какво би следвало да очаква 

една европейска държава, когато се бори с трудностите на намирането и осигуряването на стабилен 

доход за бежанците.  

 

3. Връзката между образованието и заетостта в Сирия 

Практическо значение на обучението, получено в професионалните учебни заведения и 

неговото приложение към нуждите на пазара на труда, се контролира от сирийската система за 

Професионално образование и обучение (ПОО). Основният извод, който може да се направи 

относно нейната връзка с нуждите на пазара на труда е, че като цяло тя не е достатъчно насочена 

към неговите потребности17.   

Предвид предизвикателствата на глобализацията, през първото десетилетие на 2000 г. Сирия 

обмисля постепенна замяна на централизираната икономика с пазарно ориентиран подход. Този 

преход неизбежно затруднява професионалните институции, тъй като голяма част от пазара на труда 

(публични компании и услуги) е централизиран, а друга немалка част от него е неформална. Също 

така услугите, свързани с търсенето и предлагането (например Агенция по заетостта, която би 

следвало да разполага с бюра по труда), не работят адекватно или просто не съществуват.  

Редица елементи на настоящата система за ПОО пречат на по-добрите връзки с пазара на 

труда. Тя е сложна и фрагментирана, като не по-малко от 11 министерства имат отговорности към 

нея18. Тази липса на автономия в управлението на професионалните училища и институти при 

вземането на решения, свързани с изпълнението на учебните програми, управлението на човешките 

и финансовите ресурси и отношения към местния пазар на труда, пречи на тяхното по-добро 

функциониране. Според отбелязаното в раздела за образованието съществуват малко ефикасни 

образователни маршрути между ПОО и други видове обучение. Малкото налични пътища не са 

стимулирани и учениците масово не се възползват от тях. Както отбелязва докладът „Vocational 

Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market“, ПОО в много случаи е 

„задънена улица и рядко води до по-нататъшно образование19“.  

Отношението на фирми и организации към ПОО също е по-скоро отрицателно. То не се 

счита за важна част от образователната система. Обществото го разглежда като образование от втора 

класа. Това се дължи, от една страна, на йерархията на образователната система, която ограничава 

възможностите на участниците в него за продължаващо образование, а от друга страна, на 

несъответствието между предоставените знания и по-нататъшната реализация. Компаниите 

подкрепят тази гледна точка и обикновено приемат, че ще трябва да инвестират известно време и 

финансови ресурси в „преобучение“ на младежи, присъединяващи се към техните услуги. Оттук 

произтича друга трудност – ограниченото разбиране сред компаниите относно необходимостта и 

ползите от това преобучение. Повечето частни фирми са малки и често семейни. Собствениците им 

не са свикнали да получават съвети от външни лица и е малко вероятно да проявят интерес към 

нововъведения като предложения за обучение и тренинг на персонал. Това е практика единствено 

                                                           
17 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 

Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, p. 29.    
18 Report, with the involvement of … p. 24.    
19 Ibid, p. 8.    
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на по-големите частни фирми, чиито собственици са по-склонни да инвестират в обучение на 

служители. 

Гражданите в Сирия са изправени пред големи трудности при навлизането в пазара на труда 

поради несъответствие в предлаганата работна ръка и слабото търсене както от публичния, така и 

от частния сектор. Това, заедно с разминаване на търсеното и предлаганото ниво на квалификация, 

са сред двата основни фактора за постоянно високите нива на безработица в държавата. Тя е 

проблем особено за младите хора в годините и преди20, и след началото на военния конфликт. Освен 

статистически таблици, създавани от чуждестранни неправителствени организации, някои от които 

следващи метода на екстраполация, публикувани изследвания за сирийския пазар на труда са 

непълни и не проследяват развитието по години. Извод, който е възможно да се направи от повечето 

от наличните статистики, е, че нивата на възвръщаемост на образованието са ниски по 

международните стандарти, но се увеличават с нивото на образователни постижения21. Преди 2001 

г. на завършилите средни институти от държавата е гарантирано работно място в публичния сектор. 

През 2001 г. сирийското правителство спира тази практика, като възпитаниците на тези учебни 

заведения вече трябва да търсят работа в частния сектор22.  

Степента на възвръщаемост на образованието е особено ниска за завършили средни 

институти, работещи в частния сектор – показател за ниско предлагане на търсени от 

работодателите умения. Сред най-предпочитаните работни места за мъже през 90-те и началото на 

първото десетилетие на XXI в. в Сирия са всякакъв тип държавни позиции, като важно уточнение е, 

че в контекста на сирийската работна ръка към това определение влизат работници във всякакви 

държавни и национализирани учреждения, в това число полицаи, учители и пр., а не само служители 

на държавни институции и органи.  

Докладът „Returns to Education and the Transition from School to Work in Syria“ от 2005 г. 

разглежда проблема за прехода образование-работа, като се фокусира върху заетостта на двата пола 

във възрастов диапазон от 13 до 34 години. Резултатите показват, че до 34-годишна възраст повечето 

мъже работят, докато доста висок процент от жените не са част от работната сила. Участието на 

момчета и мъже на възраст между 13 и 34 години е с висок процент и за тези, получили най-ниска, 

и за тези, получили най-висока степен на образование23. Положението и ролята на жените на пазара 

на труда е специфично. То ще бъде отделно разгледано (точка IV). 

 
II. Характеристика на пазара на труда 

1. Икономика. Социално-икономически контекст и характеристика на пазара на труда в края на 90-

те и първото десетилетие на 2000 г.24 

Сирия е държава, богата на земеделска земя, полезни изкопаеми (нефт и природен газ) и 

минерали, необходими за промишлеността. Въпреки че нефтът не е в конкурентно способни 

количества спрямо други арабски държави, той все пак е значима част от икономиката на страната. 

Наличието на подобни блага предразполага развитието на вторичния икономически сектор – 

промишлеността. Индустриалният производствен сектор в Сирия е ръководен от държавата до 90-

те години на ХХ в. След това икономически реформи прекратяват централизираността на 

икономиката с цел да позволяват по-голямо участие на местен и чуждестранен частен сектор.  

                                                           
20 Syrian Economic Sciences Society. Employment and Livelihood Support in Syria. A Study conducted for UNDP Syria by the Syrian Economic 

Sciences Society. Damascus, July 2018, p. 20. 
21 Syrian Economic Sciences Society. Employment and Livelihood. p. 23. 
22 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition from school to work in Syria. American University of Beirut European 

Training Foundation: 2005, p. 2. 
23 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and…  p. 14. 
24 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 

Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, p. 16.  
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Селското стопанство е висок приоритет в плановете за икономическо развитие на Сирия. 

Освен него други важни отрасли, допринасящи за развитието на държавата и задоволяващи 

социално-икономическите ѝ нужди преди войната, са търговията и туризмът. По отношение на 

външната търговия, Сирия е отворена държава, търсеща нови средства за увеличаване на капитала, 

необходим за поддържане на икономическото развитие. Важно е да се отбележи обаче, че Сирия е 

страна с по-ниски средни доходи25.  

През последните няколко години държавата се опитва да полага усилия за повдигане на 

икономиката си и възстановяване на разрушеното от войната, но по данни още от 2000 г. Сирия е в 

икономически упадък – още тогава растежът на икономиката е нисък и се оценява на едва 0,5%. 

Съставът на БВП показва три основни сектора: селско стопанство (29%), промишленост (22%) и 

услуги (49%). Това е само частично в съответствие с разпределението на работната сила по 

професии: селско стопанство - 40%, промишленост - 20% и услуги - 40%. След 2001 г. работниците 

в сектора на услугите нарастват дори повече, като през 2009 г. процентът им е над 50. В 

селскостопанския сектор основните компоненти са животновъдството, производството на плодове 

и зърнени култури, а основните продукти включват: пшеница, ечемик, памук, леща, нахут, маслини, 

захарно цвекло, говеждо, овнешко, яйца, птиче месо и мляко. По-голямата част от агроиндустрията 

е съсредоточена в района на север от Дамаск. Основните търговски центрове са Дамаск и Алепо и в 

по-малка степен Латакия, Тартус, Дейр ал-Зур и Хомс. Петролният сектор е съсредоточен главно в 

района на Дейр ал-Зур. Дамаск и Алепо са дом на лека промишленост, като текстил и керамика.  

Нивото на износа през 1999 г. е 3,3 милиарда долара, а вносът малко по-малко: 3,2 милиарда 

долара. Износът е съсредоточен силно върху петрол (65%), докато по-малка роля е запазена за 

текстилни изделия (10%), промишлени стоки (10%), плодове и зеленчуци (7%), суров памук (5%), 

живи овце (2% ), фосфати (1%). Страни, основни търговски партньори за износ, са главно Германия 

(14%), Турция (13%), Италия (12%), Франция (9%), Ливан (9%), както и Испания.  

Стокообменът между Сирия и България преди началото на конфликта в арабската република 

през 2011 г. е във възход. Вносът на сирийски продукти за периода 2007 – 2010 г. се състои основно 

от: eстествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди, 

текстилни продукти, семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким, зеленчуци26. След началото 

на конфликта отношенията бележат постоянен спад, като за 2013 – 2016 г. Сирия изнася за България 

основно естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани 

креди; текстилни продукти, фармацевтични препарати и медицински инструменти27. 

 

2. Нива на заетост и безработица 

Сирия е една от най-старите населени държави в света. Подобно на повечето други арабски 

страни от Близкия изток и Северна Африка, държавата преживява високи темпове на нарастване на 

населението през 70-те и 80-те години на миналия век, от около 3,5% годишно28. Темповете на 

растеж на населението спадат до 3% през 90-те години и приблизително 2,58% през първото 

десетилетие на 2000 г. Тогава населението достига 17, 5 милиона, от които не по-малко от 41% са 

деца на възраст под 14 години29. С това страната отбелязва един от най-високите темпове на прираст 

на населението за региона. Това увеличение повлиява на предлагането на работна ръка – тя е 

предимно съставена от млади, търсещи за първи път работа хора.  

                                                           
25 Според класификацията на Световната банка. 
26  Република България, Министерство на икономиката.  Търговско-икономически отношения между Република България и Сирийската 

Арабска Република.  с. 1. 
27 Пак там,  с. 3. 
28 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition from school to work in Syria. American University of Beirut European 

Training Foundation: 2005,  p. 14., p. 4. 
29 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 

Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, p. 13.   

https://www.mi.government.bg/bg/themes/siriya-535-333.html?p=eyJwYWdlIjo4fQ==
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Работниците с ниско или никакво образование са много по-склонни от останалите да работят 

в неформалния сектор (неговият размер е несигурен, според някои оценки от 39% от заетостта през 

2001 г., до 24% през 2002 г. и 37% през 2003 г.30). Работниците с висше образование по-често работят 

в държавния сектор.  

Известно е също така, че още от началото на 90-те години правителството полага усилия и 

проучва начини за намаляване на заетостта в публичния сектор и закриване на губещи предприятия. 

Очакваният резултат е икономиката да започне да разчита на частния сектор, за да създаде 

необходимите работни места. Частният сектор в Сирия обаче не успява да създаде нужния брой 

работни позиции, за да поеме големия брой млади работници. В резултат на това нивата на 

безработица се запазват високи и особено съсредоточени сред младите. По данни от 2002 г. 

равнището на безработица е 28% сред 15-19 годишните и 25% сред 20-24 годишните, 6,3% сред 25-

39 годишните и по-малко от 1% сред 40-64 годишните31. Ситуацията на пазара на труда в Сирия е 

подобна на тази в други страни от региона на Близкия изток, които изпитват подобни демографски 

тенденции. Въпреки това, Сирия се откроява по отношение на големия размер на проблема с 

безработицата сред младите хора. По данни от 2002 г. търсещите за първи път работа са 68% от 

безработното население.  

 
По данни на Централно статистическо бюро на Сирийската арабска република32 

 
Тенденции за разпределение на заетостта според икономически сектори в Сирия33 

                                                           
30 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition from school to work in Syria. American University of Beirut European 
Training Foundation: 2005, p. 6. 
31 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and…  p. 7. 
 الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء.                                                                                                                                                                 32

                                                                                                                                                                                                   المكتب المركزي لإلحصاء
33 Данни на “Statista”. Тенденции за разпределение на заетостта според икономически сектори в Сирия от 2009 до 2019 г.  
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Относно разпределението на заетостта по публичен и частен сектор, съществуващите данни 

на сирийското правителство посочват: частен 69,9%, публичен 30,1% (2011 г.); липсващи данни за 

2012 г.; частен 58,5%, публичен 41,5% (2013 г.); частен 47,7%, публичен 52,3% (2014 г.); частен 

50,7%, публичен 49,3% (2015 г.); частен 57%, публичен 43% (2016 г.)34.  

 

3. Национална стратегия в сферата на заетостта. Приоритети и инвестиции 

3.1 Мерки за намаляване на безработицата 

В усилията си срещу безработицата на младежта сирийското правителството създава 

Агенция за борба с безработицата35. Тя следва да финансира дейности, създаващи работни места. 

Страната също така въвежда и редица правни и административни промени, които да улеснят 

навлизането и разширяването на пазара и компаниите от частния сектор. Например, преди 

основаването на въпросната агенция множество индустрии били затворени за инвестиции от 

частния сектор, включително телевизионно производство, банкиране, както и средното и 

университетското образование36. Правителството въвежда допълнителни стимули за големи частни 

инвестиции. Сред усилията на държавата е още улеснение на процедурите за учредяване и развитие 

на малки и средни фирми и предприятия. 

Във връзка с това, през 2000 г. сирийското Министерство на образованието предприема 

стъпки за разработване на стратегия за подобрение на техническото и професионално образование. 

Главната цел на тази образователна реформа е постигане на по-добра насоченост на предлаганото 

обучение към нуждите на пазара на труда. Стратегията включва добавяне на повече практика в 

училищата, преразглеждане на учебните програми, създаване на нови области на специализация, 

предоставяне на възможности за допълнителни професионални квалификационни степени за 

учители и купуване на ново оборудване (най-вече компютри)37.  

В своя план за насърчаване на заетостта, още 2005 г. Сирия обявява намерението си да стане 

водеща страна в инициативата на ООН, Международната огранизация на труда (МОТ) и Световната 

банка – „Младежка мрежа за заетост“38.  

Идеята представлява насърчаване на предприемачеството в страната, а планът ѝ за 

реализиране е чрез приемането на програма за Обучение в стратегия и изграждане на умения за 

бизнес – „SHABAB“ (Strategy Highlighting & Building Abilities for Business). Въпросната програма, 

подкрепена от президента Башар Хафез ал-Асад и първата дама Асма ал-Асад, представлява 

стратегия за младежка заетост, предназначена да подготви младите хора за работа в частния сектор. 

Нейната работа се осъществява посредством местни партньорства между правителството, бизнес 

сектора и гражданското общество. Различни екипи на програмата изнасят множество и най-

разнообразни обучителни семинари в различни училища, институти и университети с цел 

предоставяне на професионални съвети на студенти и търсещи работа хора. Пример за такъв 

обучителен семинар е проведеното през не толкова далечната 2018 г. мероприятие в Архитектурния 

факултет на университета в Алепо, на което представители от програмата „SHABAB“ изнасят 

обучителен семинар под мотото „Заедно срещу безработицата“. Организатор на събитието е 

Младежкият бизнес комитет в Алепо.  

                                                           
              الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. المكتب المركزي لإلحصاء:                                                                                                                               34
 
35   Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition from school to work in Syria. American University of Beirut European 

Training Foundation: 2005, p. 8. 
36   Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition from… p. 8. 
37 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 

Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, p. 26.   
38 International Labour Organization (ILO). Employment Promotion. Employment Promotion in Syria. Aticle Published on the official website of 

United Nation’s agency ILO.  
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Сред основните стратегии на „SHABAB“ са39: 

– Развитие на ключови компетенции като: решаване на проблеми, подобряване на критическото 

мислене и аналитичните умения, поемане на отговорност на работното място; 

– Създаване на осведоменост за бизнеса: осъзнаване на ползите от работата в частния сектор и 

ползите от стартирането на бизнес; 

– Подобряване на пригодността за заетост: подпомагане на младите хора, участващи в търсенето и 

намирането на работа и/или работна ръка; 

– Развитие на предприемачески умения и осигуряване на подкрепа и насочване към правилните и 

продуктивни методи за стартиране на нов бизнес или обновяване и създаване на нови възможности 

за съществуващия.  

Част от стратегията по предотвратяване на безработицата е и приетата от Сирийската 

арабска република водещата програма на МОТ – „Знание за бизнеса“, която представлява 

обучителен процес по стартиране на нови предприятия (или обновяване на вече съществуващи) в 

средните и професионалните институти. МОТ също така организира няколко семинара за 

преподаватели, като над 1000 учители в Сирия са били обучени40. В годините от 2008 до 2010, МОТ 

провежда анализ на последиците от прехода на Сирия към социална пазарна икономика върху 

заетостта чрез Държавна програма за достоен труд в Сирия. Резултатите показват известни 

подобрения в знанията за бизнес и информираността за работата.  

 

3.2 Програми за обучение 

В Сирийската арабска република липсва план за системно участие на компаниите в проекти 

за предоставянето на обучение.41 Сред съвременните усилия на държавата да възстанови своя пазар 

е проведеният 16 декември 2018 г. петдневен тристранен семинар на МОТ в Дамаск с представители 

от Министерството на социалните въпроси и труда, Генералната организация за социално 

осигуряване (ГОСО), както и представители на работници и работодателски организации42. 

Семинарът засяга функционирането на сирийската Инспекция по труда, занимаваща се с 

безопасността и здравето при работа и равенството между половете в работната среда. Главната цел 

на събитието е да се планира бъдещо сътрудничество и прилагане на съответните международни 

трудови стандарти в Сирия, а сред обсъжданите теми са техническото възобновяване на реформите, 

необходими за насърчаване на основните принципи и права на работа, както и повишаване на 

ефективността на Инспекцията по труда. Препоръките подчертават необходимостта от провеждане 

на проучвания за ефектите на конфликта върху детския труд, увеличаване на броя на персонала на 

Инспекцията по труда из цялата страна, допълнително обучение на екипите от инспекцията, както 

и засилване на социалния диалог между работници, работодатели и правителството на Сирия като 

цяло. Обръща се внимание и на правото на обществеността на достъп до данни и информация за 

сирийския пазар на труда.  

 Липсва информация Сирия да предоставя програми за преквалификация на работници 

(освен гореспоменатите учителски ПКС реформи).   

 

3.3 Инвестиране в определени сектори 

                                                           
39 Street, Richard. Kabbani, Nader. Al-Orabi, Yamama. Responding to Weak Labor Market Conditions in Syria: The SHABAB Project. Paper 

prepared for the Conference on Youth in the Middle East and North Africa: Expanding Economic Prospects in Urban Areas 4-6 December, 2006, 

Rabat, Morocco, pp. 15-19. 
40 International Labour Organization (ILO). Employment Promotion. Employment Promotion in Syria. Aticle Published on the official website of 

United Nation’s agency ILO.       
41 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 
Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, pp. 30-33.    
42 International Labour Organization (ILO). A tripartite workshop in Syria focused on labour inspection. Article Publish on: 30 January 2019. 
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Стремежът на Сирия за развитие на частния сектор стартирал усилено 2001 г. е с цел 

изиграването му на важната роля на снабдител на нови работни места. Стимулирането на 

предприемачеството и създаването на частни компании се отнася до развитие както на първичния, 

така и на вторичния и третичния икономически сектор.  

Относно индустрията, през 70-те години тя нараства със среден годишен темп от 11,6%, в 

сравнение само с 5,6% през 60-те г43. Това се дължи на басистките правителства, които 70-те години 

на ХХ в. разширяват общественото промишлено производство, национализирайки част от частното. 

Това води до постигане на икономическа стабилност – производството задоволява нуждите на 

местния пазар като дори част от него се изнася за Източна Европа и бившия СССР.  В началото на 

80-те години в публичният индустриален сектор представлява почти 40%44 от работната сила в 

страната за разлика от втората им половина (1985 – 1989 г.), когато нивото на производство както в 

публичния, така и в частния  сектор на промишлеността непрекъснато намалява. През 90-те години 

изключително малко частни производствени проекта са одобрени от Министерството на 

промишлеността, което води до спад на предлаганите работни места. Следват реформи от първото 

десетилетие на 2000 г. за разширяване на частния сектор като цяло. От 2001 до 2005 г. включително, 

сирийското правителство усилено стимулира създаването на просперираща бизнес среда. 

Разрешено е функционирането на частни банки45,  приведени са ясни и разумни изисквания за 

регистрация на частни компании. Съставени са и редица предложения за реформа на трудовото 

законодателство, а самата реформа е осъществена  2010 г. Някои от най-важните инвестиции в 

частната производствена индустрия през 2000 г. са били във фармацевтичните продукти, 

хранително-вкусовата промишленост и текстила46. Също така Ирак постепено се превърща в най-

големия партньор във външната търговия на Сирия, с продажби от износ достигащи 2,3 милиарда 

долара през 2010 г47. По данни на Министерството на промишлеността общественият производствен 

сектор функционира, но частният е главният снабдител на работни места. Въпреки това, както 

частната, така и публичната производствена индустрия продължават да страдат от много проблеми. 

Сред основните са липсите на производствени мощности и модерни технологии, а за обществената 

част – и държавни инвестиции. Поради това само най-големите индустриални съоръжения (в 

промишлените зони Адра в североизточната част на Дамаск и Шейх Наджар в Алепо) намират полза 

в либерализацията на търговията48. Сирийската арабска република все повече изоставят сектора – 

няма изработена стратегия за повторно развитие и модернизиране на тази иначе важена част от 

икономиката49. Правителството се съсредоточава главно върху нейната социална роля на 

осигурител на работа.  

Положението се влошава след избухването на конфликта 2011 г., когато на производителите 

и в селскостопанския, и в индустралния сектор са наложени санкции. Например иначе развитото 

производството на текстилни изделия е негативно повлияно от забраната за внос на съвременни 

машини. По същите причини страда и друг сектор на промишлеността – фармацевтичната 

индустрия. През февруари 2019 г. цените на вносните лекарства и хранителни добавки претърпяват 

поредно повишение – близо 80%50.  

 

                                                           
43 Daher, Joseph. Syria’s manufacturing sector: the model of economic recovery in question. Published by the European University Institute, Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies. Badia Fiesolana: May 2019, p. 4. 
44 Daher, Joseph. Syria’s manufacturing sector: the model of… p. 4. 
45 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition from school to work in Syria. American University of Beirut European 

Training Foundation: 2005.  
46 Daher, Joseph. Syria’s manufacturing sector: the model of economic recovery in question. Published by the European University Institute, Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies. Badia Fiesolana: May 2019, p. 6. 
47 Daher, Joseph. Syria’s manufacturing sector: the model of…  p. 6. 
48 Ibid, p. 8-9. 
49 Ibid, p. 6. 
50 Ibid, p. 12. 
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4. Основни институции и агенции, свързани със сферата на заетостта 

Сред основните съществуващи институции, свързани с труда в Сирия, са споменатите 

Министерство на социалните въпроси и труда, Инспекция по труда, Дирекция по социалните 

въпроси и труда в Дамаск и еквиваленти на дирекциите на Агенцията по заетостта в България – 

бюрата по труда –  под формата на различни държавни служби по заетостта, които отговарят за 

регистрацията на безработните. Въпреки наличието на такива държавни служби, регистрацията в 

тях е изключително ниска, поради залегналия в социалната култура метод на намиране на работа 

чрез посредници или чрез физическо обикаляне на фирми и различни работни места. Друга значима 

причина може да бъде фактът, че сирийските държавни служби по заетостта не предлагат 

обезщетения за безработица51.  

По информация на Сирийския електронен правителствен портал52, регистрацията на 

безработните се извършва чрез подаване на документи на място в офис на държавна служба по 

заетостта, или чрез подаване на онлайн заявка за регистриране. Нито един от двата начина обаче не 

е широкоразпространен. Реално прилаганите на практика методи за намиране на работа ще бъдат 

разгледани в подточка 7. При подаване на онлайн заявка, служителите от отдела за регистрации се 

уверяват, че лицето, което кандидатства, не е вече записано в нито една от другите служби за 

регистрация из различните провинции, и в нито една от различните категории на регистрация. 

Изискванията, които кандидатът трябва непременно да покрива, са: 

– да е притежател на сирийско гражданство; 

– да е на не по-малко от петнадесет години към датата на подаване на заявление за регистрация в 

службата; 

– да не е предходно регистриран в системата за социално осигуряване. 

Необходимите документи, които лицето следва да представи при физическо посещение на 

службата, са: 

– копие от лична карта; 

– заверено копие от свидетелство за завършено основно образование; 

– заверено копие на свидетелство за средно образование (общообразователно); относно 

професионалните гимназии и професионалното образование изобщо, изискванията са за заверено 

копие на документа-доказателство за професията, като отговорността на публичния орган е да 

провери валидността му;  

 – заверено копие за академична или професионална квалификация: за университети и средни 

институти – заверено копие на дипломата или сертификата за завършване, съдържащо номер и дата 

на постановлението за удостояване с диплома; при наличие на степени, по-високи от бакалавър 

(„диблўм“, магистърска степен или докторска степен), също следва да бъде приложено заверено 

копие на документа; 

– за работа, свързана с шофиране – копие от шофьорска книжка; 

– чуждестранни дипломи и документи се регистрират след превод и признаване от компетентни 

органи;  

– при постъпване на кандидат с увреждания се прилага заверено копие на документа за инвалидност 

(удостоверение за трудоустроеност), издаден съгласно приетите национални критерии.  

                                                           
51 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 

Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, p. 32.   
    بوابة الحكومية اإللكترونية السورية                                                                                                                                                                                          52
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Член 18 от Глава втора („Публични агенции за заетост“) на Закона за заетостта 17/2010, 

редактиран 2010 г.53,  гласи, че в рамките на всяка провинция следва да се намира офис на държавна 

служба по заетостта. Член 19 определя задълженията на тези офиси, сред които: 

– Оценка на размера на работната сила; 

– Организирано търсене на работни места и работници според заявките на регистрираните лица и 

фирми; 

– Привеждане на необходимите статистически данни за нуждите на работодателите и академичната 

и професионалната квалификация на търсещите работа; 

– Допринасяне за осигуряване на работни места за търсещи работа в и извън Сирийската арабска 

република.  

Член 20 от същата глава определя, че всяко безработно лице трябва да се регистрира в публичната 

агенция по заетостта според местоживеенето си, като посочи своята възраст, професия, 

квалификация, предишни работни места и всякаква друга поискана информация. От 2013 г. обаче 

регистрирането в подобни агенции официално не е задължително. 

В Сирия Министерство на труда и социалната политика отговаря за посредничеството на 

безработните. Законодателството предполага, чe това министерство трябва да играе активна роля в 

търсенето на работа на гражданите и да предоставя социални услуги, но на практика работата му се 

изчерпва с регистриране на безработните54. Въпросите за общественото осигуряване и социалните 

помощи в Сирия се определят главно по закон 17/2010. Техният обхват включва: служители в 

индустрията, търговията и селското стопанство, самоосигуряващи се лица, държавни служители и 

военни, работници на свободна практика, работещи от вкъщи и работодатели55.  

Пенсионната възраст е 60 години за мъже и 55 години за жени с най-малко 15 години стаж; 

55 години за мъже, 50 години за жени с най-малко 20 години стаж. Минималната месечна пенсия за 

старост е законовата минимална работна заплата (подточка 6). Максималната месечна пенсия за 

старост е 80% от основния доход. Пенсии и помощи при смърт – включват лица като безработна 

вдовица или вдовец с увреждания, синове под 21 години (на възраст 24 години, ако са инвалиди), 

неомъжени дъщери, безработни родители, сираци56. 

Паричното обезщетение за болест е задължение на работодателя. Той е длъжен за изплати 

обезщетение, ако служителят е заработил минимум една година и предостави медицинско 

свидетелство. То е в размер 70% от заплатата на служителя за период от 90 дни57. Предвиден е и 

удължен период с максимум още 90 дни, през който заплащането се повишава на 80% от 

уговорената заплата. Обезщетенията за временна неработоспособност покриват служители в 

индустрията, търговията и селското стопанство, общински работници и служители в публичния 

сектор. Изключения са самоосигуряващите се лица, работещите от вкъщи, семейни работници и 

някои чуждестранни граждани, включително чуждестранни дипломати и служители на 

международни организации.  

  

5. Регулиране на трудови взаимоотношения  

В горепосечения Закон за заетостта 17/2010 се прилагат взаимоотношенията между 

работодатели и служители. Важно уточнение е, че заетостта на физически лица в селскостопанския 

                                                           
53 Labour Law No 17/2010. Syrian Arab Republic. According to the President, the Constitution аnd the resolutions adopted by the People’s Council 
on 29/03/2010; Law No /17/ p. 8. 
54 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 

Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, p. 29.    
55 Social Security Administration. Office of retirement and Dissability Policy. Social Security Programs Throughout the World: Asia and the 

Pacific. Research, Statistics & Policy Analysis: 2018. 
56 Social Security Administration. Office of retirement and Dissability Policy. Social Security Programs…  
57 Labour Law No 17/2010. Syrian Arab Republic. According to the President, the Constitution аnd the resolutions adopted by the People’s Council 

on 29/03/2010; Law No /17/ pp. 27-30. 
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сектор се регулира от Закон за земеделските отношения 56/2004, а не от разпоредбите на Закон 

17/2010. Приемането на последния през 2010 г. е опит на държавата да насърчи вътрешни и 

чуждестранни инвестиции, които по това време набират скорост в Сирия.  

Закон 91/1959 предшества 17/2010, като влиза в сила по времето на Гамал Абдел Насър и 

Обединената арабска република, от която Сирия е част в периода 1958 – 1961. В съответствие със 

социалистическите наклонности на тогавашното правителство, разпоредбите в този закон 

предоставят високи привилегии и защити на служителите, в контраст със Закон 17/2010, който се 

характеризира с положителни промени в положението на работодателите. Някои смятат, че именно 

тези високи привилегии на работниците водят от избягването на подписване на трудови договори 

от страна на множество работодатели и впоследствие – до повишаване на неформалния сектор. Това 

е значителна особеност на сирийския трудов пазар – подписването на трудови договри в Сирийската 

арабска република не е широкоразпространено. Те се предлагат единствено при държавните 

работни места и големите частни компании.  

Относно регулирането на трудовите взаимоотношения, член 25, Глава 4 от Закон 17/2010 

гласи, че в срок от петнадесет дни от датата на назначаване на работник с трудов договор 

работодателят трябва да изпрати удостоверение за регистрация на работника към държавната 

Агенция по заетостта, заедно с датата на започване на работа, заплатата и длъжностната позиция, 

възложена на наетия. Глава 5 („Индивидуални трудови отношения“), член 47 определя, че трудовите 

договори, издавани от работодателя, следва да са в писмена форма, в три екземпляра на арабски 

език и едно копие на чужд език (при случай на чуждестранни, неарабски работници). Всяка страна 

съхранява копие от въпросния договор, а работодателят следва да предаде третото копие на 

компетентната дирекция по социално осигуряване в срок от три месеца от влизането му в сила. При 

липса на писмен договор работниците могат да установят правата по всякакви методи на доказване, 

с които разполагат, а работодателят запазва правото си по подобен начин да докаже противното. 

 Член 48 разглежда по-задълбочено информацията, съдържаща се в трудовите договори. Тя 

включва главно: 

– имена, националност и постоянен адрес на всяка от двете страни (служител и фирма); 

– идентификация на работното място; 

– естество и вид на договорената работа (позиция на назначаване); 

– продължителност и вид на договора; 

– заплатата, договорена между двете страни, метод и дата на плащане, както и всякакви други 

парични обезщетения по взаимно съгласие; 

– работните часове. 

Изпитателният срок също е посочен в трудовия договор. Работник не може да бъде нает на 

изпитателен срок за повече от три месеца, или повече от веднъж при един и същ работодател. По 

време на изпитателния срок всяка от страните има право да прекрати договора без предизвестие или 

обезщетение, без да носи отговорност. Ако след приключване на изпитателния срок договорът не е 

прекратен, не се изисква подписване на нов договор, а самият изпитателен срок се трансформира и 

започва да се счита за част от действителната служба на работника. 

Член 50 посочва три вида трудови договора – срочен, безсрочен и договор за конкретна 

работа – а член 51 подчертава, че работодателите могат да назначават работници на работа, различна 

от договорената, когато тя не се различава съществено от първоначалната позиция, за срок не повече 

от 3 месеца. Алинея 3 добавя, че „ако работниците откажат да преминат обучение за новите работни 

места, трудовото им правоотношение се прекратява по реда на законосъобразното уволнение по чл. 

64“. 

 Член 52 гласи, че в случай на преместване на фирмата на не повече от 50 км от 

първоначалното местоположение, по причини, които са в или извън контрола на работодателя, 
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работникът се премества на новото работно място, при условие, че работодателят му предостави 

подходящите средства за пътуване или предостави съответно заплащане надбавка за транспорт. 

Сред другите фактори, които работодателите трябва да имат предвид при сключване на 

трудов договор, е минималната работна заплата (записана в законодателен указ 23/2019 за всички 

сектори – не само за частния) и ограничения за броя на часовете и дните, в които се очаква да работят 

служителите (8 часа на ден или 48 часа на седмица – за извънреден труд работниците получават 

редовната почасова заплата плюс 25% добавка за дневна работа и 50% добавка за нощен труд; 

добавката за извънреден труд се удвоява по време на официални празници). Работната седмица е 

шест дни. Ако работодателят поиска от своя служител да работи през неговия почивен ден, на 

служителя се изплаща удвоена заплата и неговият почивен ден се компенсира за следващата 

седмица. 

За характеристика на трудовите отношения между работник и работодател неподписали 

официален трудов договор, каквато е масовата ситуация в Сирия – точка III.  

 

6. Заплащане 

6.1. Средни нива на възвръщаемост на образованието по квалификация и пол 

Разликата в заплащането между публичния и частния сектор е значителна. Заплатите в 

частния сектор са два пъти по-високи за неквалифицираните работници, три пъти по-високи за 

полуквалифицираните работници и четири пъти по-високи за висококвалифицираните работници. 

Заплащането на държавните служители (отново, в това определение в Сирия влизат всички 

работници в държавни и национализирани учреждения, в това число полицаи, учители и пр., а не 

само служители на държавни институции и органи) е в диапазона на полуквалифицираните 

работници.  

Основен момент, който трябва да се отбележи тук, е, че заплатите на работещи в частния 

сектор мъже, завършили професионално средно образование не се различават значително от 

заплатите за мъже, завършилите среден институт, т.е. имащи полувисше образование и които са 

получили две допълнителни години обучение.  

 Относно възвръщаемостта във висшето образование, тя е ниска в частния сектор за мъжете 

и в публичния сектор за жените. Ниските резултати на статистиката за мъжете също така могат да 

се дължат на огромния неформален сектор в държавта. 

В обобщение, ниватa на възвръщаемост са особено ниски за58:  

– завършилите само основно училище; 

– за мъже, завършили средно професионално образование, работещи в публичния сектор; 

– за мъже, завършили средни институти, работещи в частния сектор (поради несъответствие в 

изискваната от частния сектор и предлаганата квалификация, получило се след вече споменатото 

спиране на гарантиране от държавата на работа в публичния сектор на завършили среден институт 

от 2005 г.); 

– и за жени в частния сектор с начално или средно образование59. 

Заплатите в Сирия са ниски и се увеличават с възрастта с около 2 % годишно за всички нива 

на образование60.  

Средните месечни заплати на завършилите средно образование са само с 15% по-високи от 

тези на неграмотните работници сред 25-29-годишните, но се покачват до 40% по-високи за 60-64 

годишните61. Положението е малко по-добро за завършилите университети, чиито заплати са с 40% 

                                                           
58 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition from school to work in Syria. American University of Beirut European 

Training Foundation: 2005, p. 25.  
59 Huitfeldt, Henrik. Kabbani, Nader. Returns to education and the transition… p. 14. 
60 Ibid, p. 17.  
61 Ibid, p. 17. 
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по-високи от тези на неграмотните работници за възрастовата група 25-29 години и се покачват до 

80% по-високи за възрастовата група 60-6462.  

Заплатите са по-ниски в публичния, отколкото в частния сектор. Има малка разлика между 

месечните (или почасовите) заплати в публичния и частния сектор, като най-голямата разлика 

отново е за завършилите университет. Въпреки това, работните места в публичния сектор имат 

повече ползи, включително сигурност на работното място, здравеопазване, социално осигуряване и 

др. В резултат на това над 60% от безработните със средно и полувисше образование желаят работа 

изключително в публичния сектор63. Процентът е 4764 за тези завършили университети и имащи 

възможност за получаване на значително по-високи заплати в частния сектор. 

 

6.2. Месечни доходи 

По данни на проучване, проведено за Програмата за развитие на ООН (ПРООН) в Сирия от 

Сирийското дружество за икономически науки,  средната месечна заплата на работник през 2001 г. 

е на стойност между 4 859 и 5 898 сирийски лири. Същото проучване заявява стойност за средна 

месечна заплата от 2005 г. 7 756 лири, а през 2010 г. нарастване до 11 344 – 16 545 сирийски лири. 

Високият темп на растеж на заплатите до 2010 г. води до нарастване на желанието за работа особено 

в публичния сектор сред младите хора. Това мотивира и промяна в участието на жените в работната 

ръка, като броят на жени, заемащи позиции в публичния сектор, се увеличава от 24% на 26% от 

общия брой работници в сектора65. 

Обективни данни за ситуацията след началото на войната липсват.  

 

6.3. Методи на заплащане 

Глава трета, алинея 78 от Закон 17/2010 гласи, че на работниците на месечна заплата, се 

заплаща веднъж месечно не по-късно от шестия ден на идния месец. Също така работниците, които 

получават заплати на части или на база резултат и работещи на позиция, изискваща труд над две 

седмици, по закон трябва да получават аванс, пропорционален на свършената работа за всяка 

седмица, а останалата част от първоначално договорената заплата следва да се изплати през 

седмицата след окончателното приключване на работата. 

В Сирия минималната заплата се различава според това дали е в публичния или частния 

сектор и според професиите – до 2006 г. по-ниската минимална заплата е за частния. Преди 2002 – 

2003 г. разлика в минималната заплата има дори в селските и градските райони. Тази по-ниска 

минимална заплата за частния сектор е в разрез с опитите на правителството за неговото развиване, 

затова увеличенията от 2006 г. за частния сектор представляват 37% на фона на тези за публичния, 

които са 26%66. През 2007 г. е прието уеднаквяване на минималните заплати в различните сектори 

– минималната заплата вече официално е една и е на стойност 4 805 сирийски лири (96, 1 щ. д. – 

тогава 50 сирийски лири се равняват на 1 щ. д.)67. На много места из страната обаче тези правила не 

се спазват.  

Изплащането на заплати в Сирия се случва на ръка. Въпреки че законът разрешава 

договаряне между работник и работодател за изплащане на възнаграждение по банков път чрез 

                                                           
62 Ibid, p. 17. 
63 Ibid, p. 18.  
64 Ibid, p. 18.  
65 Syrian Economic Sciences Society. Employment and Livelihood Support in Syria. A Study conducted for UNDP Syria by the Syrian Economic 

Sciences Society. Damascus, July 2018, p. 23.  
66 Kabbani, Nader. Kamel, Noura. Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions. Middle east youth initiative working 
paper Wolfensohn Center for Development: Dubai school of government. 2006, pp. 34-35.  
67 Kabbani, Nader. Kamel, Noura. Youth Exclusion in Syria…  p. 34. Table 6-2. 
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всяка банка, работеща на местно ниво68, дълбоко залегналите социални норми налагат плащането в 

брой като единствен приложим метод.  

 

7. Методи за намиране на работа 

Съществува проучване за преход от училище към работа от ноември 2005 г., разработено от 

МОТ и администрирано от Сирийското централно статистическо бюро69. Повече от 90% от 

интервюираните мъже отговарят, че при търсене на работа разчитат на информация и помощ от 

семейство, роднини и приятели70. Тези резултати, макар и от изолирано проучване, насочват към 

извода, че използването на държавни институции като инструмент за намиране на работа е 

изключително непопулярен метод. Данните посочват още, че по-малко от 10% от младежите, които 

са били наети на временна работа към момента на проучването, са били регистрирани в бюро по 

заетостта и само 8% от регистрираните реално са получили кариерно ориентиране или съвет. Тези 

участници, които са намерили работа с дългосрочен договор, твърдят, че са успели да намерят 

текущата си работа чрез приятели и семейство. Втората най-често срещана стратегия за намиране 

на стабилна работа е чрез директно посещение на желаното работно място и предлагане на 

собствените услуги.  

Това проучване, наред с други подсказва, че мнозинството от хората се стремят да получат 

и получават работа чрез лични връзки. Малко частни компании изброяват свободни работни места 

в бюрата по труда поради широко разпространеното убеждение, че бюрата предлагат кандидати за 

работа за свободни позиции въз основа на отново връзки, а не на квалификация, умения и опит. 

Подобна информация съществува и за тези, които търсят работа в публичния сектор. Те трябва да 

се регистрират в бюрата по труда, но кандидатите често се избират от държавни агенции въз основа 

на фактори, различни от тяхното място в опашката за работа. 

Вече беше уточнено, че младите хора срещат значителни трудности при търсене на работа, 

но липсата на мрежи и връзки за намиране на работни места е сред по-непопулярните отговори, 

дадени от интервюираните на въпроса какви са тези трудности. По-напред те поставят проблеми 

като неподходящо образование, липса на опит, недостиг на работа, лоши условия на труд и ниски 

заплати. Наитина изключително нисък процент от отговорите посочват липсата на социални връзки 

като основна бариера за намиране на работа. Оттук произтича и въпросът за значението на 

неформалните мрежи при търсенето на работа, които често водят до липса на подписан трудов 

договор. 

 

III. Сива икономика 

Сивата икономика обикновено се отнася до работни места с ниско ниво на защита, тъй като 

отсъствието на трудов договор поставя работника в риск от внезапна загуба на доходи, липса на 

определено минимално заплащане, определено работно време, право на отпуск и други привилегии.  

Наличието на огромен сив сектор в Сирия усложнява разбирането на пазара на труда. Към 

1995 г. около 40% от работната сила заема място в сивия сектор. Нейният брой постепено нараства 

– по данни от 2003 г. процентът вече е 4371. Няма единна дефиниция за сив сектор, но най-често 

използваната гласи „Икономическа дейност, основана на неформалните междуличностни връзки“72.  

                                                           
68 Labour Law No 17/2010. Syrian Arab Republic. According to the President, the Constitution аnd the resolutions adopted by the People’s Council 

on 29/03/2010; Law No /17/ p. 28. 
69 Kabbani, Nader. Kamel, Noura. Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions. Middle east youth initiative working 
paper Wolfensohn Center for Development: Dubai school of government. 2006, p. 31. 
70 Kabbani, Nader. Kamel, Noura. Youth Exclusion in Syria…  p. 33. 
71 Report, with the involvement of Ms Eva Jimeno Sicilia, Syrian country manager, Mr Olaf McDaniel, and Mr Mustafa Kazziha. Vocational 
Education and Training in Syria and its Relevance to the Labour Market. Published by: ETF. Sharing expertise in training. 2003, p. 19.   
72 Илиев, Петкан. Скритата икономика в България. Център за изследване на демокрацията, София, 2004, с. 42. 
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Системите за социално осигуряване в Сирия следват модел, при който пенсиите, здравните 

обезщетения и обезщетенията за инвалидност са свързани със заетостта в официалния сектор. 

Следователно, работещите в неформалната икономика, които нямат достъп до социално 

осигуряване са мнозинство – това потвърждават и данни от съпоставени между Ливан и Сирия 

анкети към работодатели и служители от 2010 г., за качеството на работата73. Сред най-

разпространените причини толкова много сирийци да избират сивия сектор, са, от страна на 

работодателите – възможността свободно и лесно да назначат на определени позиции свои познати 

или семейни приятели и членове; възможността да получат труд на по-ниска цена от отредената от 

закона и съответно потенциално по-високи приходи; цялостно възползване от гъвкавостта на сивия 

сектор (работно време, липса на данъци и такси и т.н.) – а от страна на работниците – залегналото 

на социо-културно ниво разбиране за методите и начините на търсене и намиране на работа; 

възможността за работна позиция въпреки ниската или различна от изискваната квалификация; 

ранно включване към семеен бизнес; спешна нужда от пари и др.  

Основните икономически области, обхванати от сивия сектор, са селското стопанство, 

транспорта, минната и преработващата промишленост, търговията, строителството, шивачеството, 

личните услуги. По данни от 2003 г. селското стопанство (41%), строителство (24%) и търговия 

(14%) представляват 80% от неформалния сектор74. Над половината работници са на възраст между 

15 и 29 години, а около 19% са между 15 и 19 години. Последната група сочи висок процент на 

отпадане от средното образование. Освен това най-малко 4% от неформалния сектор представлява 

детски труд.  
Сирийският пазар на труда винаги е бил изправен пред множество предизвикателства. 

Процентът на участие на работната сила е относително нисък по международните стандарти, което 

се свързва главно с ниското участие на жените, както и с факта, че нивото на безработица е високо 

и силно концентрирано сред търсещите първа работа. Логично, по-младите хора са по-склонни да 

бъдат наети на неформални работни места. 

Интересен е въпросът за това дали сивият сектор в Сирия е резултат от изключване от пазара 

на труда, или е избор и отказ от социално осигуряване75. За тази цел се разглеждат различия между 

официалните и неформалните работни места по основни критерии като: 1. заплащане, 2. качество 

на работните места – обезщетения, стабилност, удовлетворение и 3. продължителност на работата. 

Относно разликата в доходите между официалната и неформалната заетост, официалните 

работници получават по-висока средна почасова заплата от работещите без договор. Иначе казано, 

в Сирия неформалните служители печелят с 19% по-малко на час от официалните, а разликата в 

доходите съществува в почти всички степени на образование, клавификация и опит, възрастови 

групи, пол, както и сектори, размери на фирми, и региони76. 

Що се отнася до втория критерий, качеството на работните места, доказателствата сочат, че 

официалните работници като цяло имат по-качествена заетост по отношение на обезщетенията и 

стабилността. Проучването също така показва, че немалък процент от официалните работници в 

Сирия са по-склонни от неформалните работници да избират кога да работят извънредно и да 

получават заплащане за тези извънредни часове, в допълнение към общите си по-високи доходи. За 

неформалните служители също е по-малко вероятно да получат професионално обучение и тренинг 

при постъпване на работа. Като такива, неформалните работници може да не придобият никакъв 
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опит и умения, които да увеличат техните шансове за реализация, по-нататъшно развитие и 

евентуално бъдещо включване в официалната икономика. Според същото проучване в Сирия само 

37% от неформалните работници получават годишен отпуск77. Като цяло за неформалните 

служители на държавата е значително по-малко вероятно да получат отпуск по болест или 

майчинство. В сивия сектор липсват и надбавки за транспорт или други социални придобивки.  

Съществува и разлика между официалните и неформалните работници по отношение на 

регулираното работно време и съответно, заплащането на заработените часове на седмица. В Сирия 

неформалните работници заработват средно с 2,1 часа повече на седмица от официалните 

работници78. Освен това, когато се отчете достъпът до годишен или друг вид отпуск, неформалните 

работници в крайна сметка работят значително повече годишно, отколкото официалните работници. 

Друг значим фактор е по-голямата вероятност сирийски работници от сивия сектор  да 

желаят да сменят работата си или да търсят нова работа по-често от тези във формалния. Според 

проучването „Informality and Еxclusion: Evidence from Matched Employer-Employee Data for Lebanon 

and Syria“, работниците, директно попитани доколко са доволни от работата си и отговорили 

негативно, са главно участниците в сивата икономика.  

 

IV. Положението на жените на параза на труда 

6.1. Заетост на сирийските жени преди избухването на конфлика 

 Гореспоменатото проучване за преход от училище към работа от ноември 2005 г., 

разработено от МОТ и администрирано от Сирийското централно статистическо бюро представлява 

интервюиране на 2000 млади хора на възраст 15-24 години във връзка със заетостта. Неговата цел е 

да предостави достатъчно представителни данни, полезни за изучаване на връзката между младите 

хора в Сирия и пазара на труда. Според резултатите близо 40% от младите интервюирани мъже 

идентифицират работата като най-важната цел в живота, в сравнение със само около 12% от жените. 

Повече от 50% от младите жени класират семейството и брака като най-важна цел (в сравнение с 

25% от младите мъже). Почти равен процент мъже и жени обаче поставя образованието като най-

важно.  

Традиционно положението на жената в Близкия изток се характеризира с нейната 

ангажираност в личната сфера на семейството и нейната роля на майка и съпруга. Съответно 

ефектът от традициите и обществените норми в Сирия е важен фактор за съществуващото 

неравностойно разделение на труда по пол. Както беше отбелязано по-рано, сирийските жени в 

периода преди 2011 г. бележат нисък процент участие в трудовия пазар. Домашната работа и 

грижите за децата са основните причини за безработица сред младите жени макар и не единствените 

– около една трета от интервюираните сирийки посочват, че основна причина е също така отказът 

на семейството им жена да се занимава с работа извън дома79. По-малко от 10% от неактивните 

млади жени посочват липсата на работни позиции като основна причина за тяхната безработица80.  

Като други причини за липсата на женска работна ръка в Сирия могат да се посочат още 

недостатъчно образование (или недостатъчно насочено и специализирано образование), 

неграмотност, невладеене на чужд език, липса на предишен трудов опит и физическо 

местоположение. В някои случаи културна чувствителност и неуместността на възможните работни 

позиции също са решаващ фактор, свързан с честта на сирийките – тема, отчасти засегната и в 

законодателството (забраната за жени да работят нощни смени още от стария Закон 91/1959; 

                                                           
77 Ibid. 
78 Ibid.   
79 Kabbani, Nader. Kamel, Noura. Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions. Middle east youth initiative working 
paper Wolfensohn Center for Development: Dubai school of government. 2006, p. 31. 
80 Kabbani, Nader. Kamel, Noura. Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and…, p. 31. 
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правните (ислямски) инстанции за унаследяването – например правото на земя обикновено се дава 

на мъжа, глава на домакинството и пр.)81. 

В рамките на проучване на ”Orange” от 2016 г.82 са интервюирани и безработни сирийски 

жени със средна възраст 36 години (диапазонът варира от 18 до 48 г.), като по-голямата част от 

анкетираните сирийки са били заети в миналото и над 35% са имали работа за повече от 12 месеца. 

Изводът, компилиран от разглеждането на това и няколко други подобни интервюта и проучвания 

е, че най-разпространените професии за жени преди конфликта 2011 г. са учителки83, шивачки, 

фризьорки – особено разпространена специфично женска професия поради носенето на хиджаб,  

медицински сестри и чистачки по домовете – почасова работа. Също така,  немалка част от иначе 

ниския процент работещи жени, упражнявали други дейности, са готвачки или земеделски84 

работнички. Сред по-високия клас и с по-високо ниво на образование са жени, занимаващи се с 

професии като лекари (гинеколожки и педиатърки), хранителни инженери и държавни 

служителки85, например инспектори в предучилищното и училищното образование, испектори по 

храните и т.н. Също така, за жените от по-нисък социален клас е от два до три пъти по-вероятно да 

бъдат част от работната сила, отколкото тези в семейства с високи доходи86. 

Около 88% от жените, интервюирани от екипа на “Orange”, имат занаятчийски умения, но 

само 19% от тях споделят, че биха предпочели да работят предимно ръчна работа, докато 

мнозинството предпочитат работа в офис. Причините, които те дават за предпочитанията си, са, по-

добро заплащане, по-добри възможности за кариерно развитие, предоставяне на ефективни 

програми за обучение и осигуряване на по-добра работна среда.  

Мнозинството от интервюираните жени (82%), отговорили на въпроса какво би мотивирало 

женското население да работи, посочват желанието за генериране на доход.  

Попитани за потенциалните предизвикателства, интервюираните избояват шест основни: 

– липса на транспорт и осигуряване на детегледачка, или плащане от страна на работодателя 

на детски занимални и центрове в близост до работното място за часовете, в които майката отсъства 

от дома; 

– майчинство; 

– липса на сигурност на работната среда;  

– липса на добри условия на труд; 

– семейни ангажименти;  

– социална и културна чувствителност.  

Проведените интервюта посочват интерес на жените към сферите на образованието, здравни 

центрове, учиталища, малки магазини, селскостопански проекти. Възможностите за заетост на 

сирийките трябва да са подходящи за една мюсюлманска жена, като например преподаване87, 

шиене, фризьорство, плетене, готвене, а при наличие на необходимо образование – лекар, вид 

инспектор и др88. Освен това участничките подчертават, че най-често жените с трудов стаж са на 

работни позиции, които могат, поне в Сирия, да се заемат само от жени поради традиционни и 

културни причини, например такива, свързани с репродуктивното здраве, психосоциалната 

подкрепа за жени, образованието на момичета над шести клас, фризьорството и др. Подходящите 

варианти за работа на жените трябва да са безопасни от физическо насилие, не трябва да излагат 

жените на сексуален тормоз, не трябва да рискуват честта на жена или нейния съпруг, трябва да са 

                                                           
81 European Asylum Support Office (EASO). Syria. Situation of women. Country of Origin Information Report: February 2020. pp. 13-62.  
82 Orange. Women access to labour market Syria. Training needs assessment report. Novevmber, 2016. pp. 1-50.       
83 European Asylum Support Office. Syria. Situation of women. Country of Origin Information Report: February 2020,  p. 36. 
84 European Asylum Support Office. Syria…p. 36. 
85 Ibid,  p. 36. 
86 Nasser, Rabie. Mehchy, Zaki. Determinants of labor force participation in Syria. Working paper 698, July 2012, p. 7.  
87 European Asylum Support Office. Syria. Situation of women. Country of Origin Information Report: February 2020,  p. 36. 
88 Orange. Women access to labour market Syria. Training needs assessment report. Novevmber, 2016, pp. 9-11.  
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съвместими с грижите за деца и други домакински задължения и трябва да са част от сектори, 

традиционно считани за женски. Факторите, въз основа на които определени задачи се считат за 

неподходящи за жените, включват физическа близост с другия пол, прекалена физическа активност 

или показност. Взема се предвид дали работното място и работното време съответстват на 

критериите за запазване на честта.  

Дейностите, генериращи доходи, които жените могат да извършват от вкъщи, са високо 

оценени от интервюираните сирийки. Броят на работните часове в идеалния случай не трябва да 

надвишава 7-8 часа на ден за работа извън дома. Освен това почистването и обслужването в 

организации, фирми и домакинства са силно изразена възможност за извършване на работа от жени 

над 40 години, особено такива, които нямат образование и трудов опит.  

Относно сивия сектор, проучване от 2010 г. на С. Кели и Дж. Бреслин посочва, че над 70% 

от жените в селските райони работят по 15 часа на ден под формата на нископлатен (в някои региони 

дори безплатен) нерегламентиран труд без достъп до обезщетения иначе достъпни за официалните 

служители89. Подобни ситуации са породени от ниско образование и липса на осведоменост за 

законните и правата. Съобщава се, че възможностите за формална заетост както за мъжете, така и 

за жените са намалели с развитието на кофликта, и че жените са все по-често заети в неформалния 

сектор90. Изследванията на хуманитарни организации показват, че достъпът на жените до платена 

заетост зависи от това къде в Сирия се намират, т.е. отношението към работещите жени варира в 

различните области на страната91.  

Относно възвръщаемостта при жените, които са част от пазара на труда, интересен факт е, 

че тя е по-висока за завършилите висше образование жени, отколкото за завършилите мъже92. По-

високи са и нивата на възвръщаемост при работничките, завършили среден институт. Пример за 

подобна сфера на дейност е производството на текстил, тъй като основно жени получават 

професионално обучение в тази сфера, а усвоените умения в нея са търсени както в частния, така и 

в публичния сектор. 

 

6.2. Заетост на сирийските жени след избухването на конфликта 

Ситуацията с женската работна ръка в днешна Сирия е различна. По доклад за работните 

позиции на жените от 2016 г.93, един от резултатите на войната в държавата е нарастващото желание 

и нужда на жените от работа. Тъй като множество мъже са пострадали или убити вледствие 

военните действия, а друга част от тях са в затвора, издирвани или мигрирали, жените следва да 

бъдат тези, които да допринесат за прехраната на семейството94. Също така, много от вътрешно 

разселеното (мъжко) работоспособно население е загубило възможностите си за генериране на 

доходи от дърводелство, ковачество и професии като електротехници или строителни работници, 

тъй като пазарите и веригите за доставки в много области вече не функционират95. 

Инфраструктурата е унищожена и сериозно пострадалите промишлени дейности, производството и 

малките и средни предприятия подтикват жените да поемат нови роли и отговорности. Отворилият 

се шанс за встъпване в пазара на труда обаче е по-скоро с принудителен характер и изпълнен с 

предизвикателства, отколкото с възможности. Сред най-често практикуваните професии от 

                                                           
89 European Asylum Support Office. Syria. Situation of women. Country of Origin Information Report: February 2020,  p. 37. 
90 Kelly, Sanja. Berslin, Julia. A chapter in: Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance. New York, NY: 
Freedom House; Lanham, MD: Rowman & Littlefi eld, 2010), available in paperback, as a CD-ROM. 
91 European Asylum Support Office (EASO). Syria. Situation of women. Country of Origin Information Report: February 2020. pp. 13-62.  
92 Kabbani, Nader. Kamel, Noura. Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions. Middle east youth initiative working 
paper Wolfensohn Center for Development: Dubai school of government. 2006.  
93 Orange. Increasing women’s access to the Labor market in Syria. Training needs assessment report. November, 2016.  
94 Syrian Economic Sciences Society. Employment and Livelihood Support in Syria. A Study conducted for UNDP Syria by the Syrian Economic 
Sciences Society. Damascus, July 2018, p. 84. 
95 European Asylum Support Office. Syria. Situation of women. Country of Origin Information Report: February 2020, p. 11.  
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сирийски жени в периода след началото на войната са тези, свързани със земеделие в рамките на 

бавно възстановяващия се селскостопански сектор – главно прибиране на реколта  и плевене, както 

и в сектора на услугите, например шивачество96. Жените работят и в немислими за периода преди 

избухването на конфликта предприятия, например производствени фабрики в Дамаск97. Някои 

сирийски жени работят като прислужници и чистачки – много от тях обикалят кафенета, магазини 

и правителствени служби, за да почистват. Друга част от жените гледат да припечелват, като излагат 

стока на собствени сергии. По-високата класа бива наемана в правителствени служби, или като 

доброволки в центрове за обществено здраве, диспансери, клиники и болници. Към момента 

държавните служби в Сирия изобилстват от женски персонал.  

Наред с множеството други последици на продължаващия конфликт и хуманитарна криза в 

Сирия, ролята на жените в обществото не остава незасегната. Един от резултатите вследствие 

навлизането на жените на пазара на труда е последвалият на места тормоз на работното място (най-

често под формата на дискриминация и пренебрежение) и домашно насилие (вследствие 

променените семейни ценности и патриархален ред след започване на работа от страна на жената)98. 

 

6.3. Правителствени стимули за присъствието на жените на пазара на труда 

По няколкократно споменавания Закон 17/2010, паричното обезщетение за майчинство е 

задължение на работодателя99. За неговото получаване жената трябва да е работила минимум шест 

месеца в конкретната фирма. Паричното обезщетение за майчинство е в размер 100% от заплата на 

служителя, изплащано за период от 120 дни за първото дете, 90 дни за второто дете и 75 дни за 

третото дете. Работничките могат да ползват отпуска си по майчинство през последните два месеца 

от бременността. В случай на смърт на бебето, оставащият отпуск се разделя наполовина. Отпускът 

по майчинство се предоставя съгласно заверено медицинско свидетелство. Допълнителен отпуск по 

майчинство за срок един месец без заплащане може също да бъде предоставен. 

Според член 122 на работодателите е забранено да уволняват работничка или да прекратяват 

договора ѝ, докато е в отпуск по майчинство съгласно член 121. Работодателят може да откаже на 

работничка цялата заплата за отпуска по майчинство или да възстанови част от платената от него 

сума, ако се установи, че тя е работила при друг работодател, без да се засягат допълнителни 

дисциплинарни мерки. 

Член 123 от Закон 17/2010 постановлява, че 24 месеца след раждането, работещите жени 

имат право, освен предписаните почивки, на две допълнителни дневни почивки за кърмене от не 

по-малко от половин час всяка – могат да се комбинират. Почивките за кърмене се считат за част от 

работното време и не водят до намаляване на заплатата. 

Според член 124, жените във фирми, в които работят повече от петнадесет работници, могат 

да поискат отпуск без заплащане за не повече от една година, за отглеждане на дете, като 

същевременно запазват правото си да се върнат на работа след приключване на този отпуск. Това 

право се губи, ако бъде установено, че те са работили при друг работодател за този период. 

Работничките имат право на отпуск без заплащане, най-много три пъти за периода им на служба 

при работодателя.   

Според член 126, работодатели, които наемат сто или повече работнички, трябва да осигурят 

начин за гледане на децата им, при условие, че има не по-малко от двадесет и пет деца под пет 

години. 
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