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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СОФИЯ

В последните години София все по-убедено се развива като 
изключително привлекателно място за инвестиции. Темпото на 
работа, което наложихме, изведе София на водещо място в страната 

и в международни класации по отношение на заетост, инфраструктурна 
обезпеченост, качество на живот, добро образование, успешен бизнес и 
ръст на туристите. Местоположението, транспортната свързаност, но най-
вече, подготвените и образовани млади хора привличат инвеститорите.

София продължава да бъде най-голямата областна икономика в страната 
като осигурява най-високия стандарт на живот. Към края на 2015 г. 
столицата е привлякла повече от половината чуждестранни инвестиции в 
страната. Това са над 12 млрд. евро или над 9 000 евро на човек, което е 
три пъти повече от средната стойност за страната.

София се отличава и с добро усвояване на европейски средства. До края на 
септември 2017 г. столицата е реализирала по този показател 3.5 млрд. лв.

София влезе в топ 30 на най-бързо развиващите се икономики в света, 
според изследване на института „Брукингс“ за 2015 г. В изследването на 
Института за пазарна икономика за 2017 г. градът ни е на първо място 
по икономическо и социално развитие в България. Той произвежда 40% 
от БВП на страната и на глава от населението БВП е два пъти повече 
от средната стойност за страната. Средната заплата в София през 2016 
и през 2017 г. е с 1/3 по-висока от средната за България, като достига 
средните европейски нива.

София е в топ 3 на европейските градове с най-висок ръст на чуждестранни 
туристи през периода 2009-2016 г. – 9.4% според Mastercard „Global 
Destination Cities Index“.

Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се 
индустрии в София. Те формират 5.7% от икономиката на общината и 
47% от ИКТ отрасъла, като генерират и все по-голяма част от износа на 
България. През 2015 г. приходите от износ на ИТ фирмите са достигнали 
1.2 милиарда лева или близо 9% от общия износ на услуги от страната.
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Нашите усилия са насочени към това да прилагаме иновативни решения 
в управлението на града и проектите за развитието му. За настоящия 
програмен период защитихме над половин милиард евро средства, с които 
продължаваме работа за развитие на София като зелен и иновативен град.

Финансовата стабилност на града се отбелязва и от международната 
рейтингова агенция „Стандартс енд Пуърс“, които тази година присъдиха 
на София инвестиционен рейтинг.

Наличието на финансови ресурси и традиции в областта на образованието 
са сериозен капитал на София за развитие и инвестиции. Постигнатите 
резултати дължим на образованите предприемчиви хора – най-
големият капитал на София. Бъдещето на София е в развитието 
като зелен и иновативен град.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Кмет на София
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СТОЛИЧНА АГЕНЦИЯ ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

Като част от Столичната община, Агенцията за 
приватизация и инвестиции на София безвъзмездно 
подкрепя успешното установяване и развитие на бизнеси 
в София.

Предлаганите от агенцията услуги включват:

Конкретни решения къде и как да установите своя бизнес 
в София.

Информация и анализи, необходими за ситуиране на 
бизнес в София и Столичната община - бизнес климат, 
човешки ресурси, инвестиционни стимули, географско и 
логистично позициониране.

Сравнителни и алтернативни анализи на София като 
бизнес дестинация, сравнена с други локации в България 
и чужбина.

Създаване на контакти с партньори, научни и образователни 
институции, браншови организации, институции и местна 
власт и др.

Практическа подкрепа при установяване на бизнес в София.

Подкрепа на развитието и растежа на бизнеса.
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БЪЛГАРИЯ: ПРОФИЛ НА СТРАНАТА

Площ:   110 993.6 км2

Население:  7 101 859

Столица:  София

Най-голям град: София (население: 1 323 637)

Език:   Български

Часова зона:  EET (UTC+2)

Част от Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

Член на НАТО от 29 март 2004 г.

В периода 1 януари - 30 юни 2018 г. България поема председателството на 
Съвета на Европейския съюз.

СОФИЯ
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Валута:
Валутен курс на лев към евро
1EUR= 1.9558 лева
Европейска Централна Банка (2017)

БВП: 52.4 млрд. щатски долара (92.6 млрд. лева)
Национален статистически институт (2016)

БВП на глава от населението:
7 239 щатски долара (12 967 лева)
Национален статистически институт (2016)

Ръст на БВП
3.9%
Национален статистически институт (2016)

Дял на София от националния БВП 40%
Икономически и инвестиционен профил на София (2017)

БВП София 35.2 млрд. лева
Икономически и инвестиционен профил на София (2017)

БВП на глава от население в София
26 690 лева
Икономически и инвестиционен профил на София (2017)

Корпоративен данък 10%

Данък върху доходите на физически 
лица

10%

Класация „Doing Business“* 50-то място (от 190 държави)
Световна Банка (2018)

Economic Freedom Index ** 48-мо място (от 159 държави)
Институт „Фрейзър“ (2017)

Класация „Глобална 
конкурентоспособност“***

49-то място (от 139 държави)
World Economic Forum (2017-2018)

* Пред Хърватия – 51, Турция – 60, Гърция – 67

** Пред Полша – 51, Франция– 52, Словакия – 53, Унгария и Италия – 54, Македония – 67, Хърватия – 72, Словения – 73, 
Турция – 81, Сърбия – 88, Гърция – 116

*** Пред Турция – 53, Латвия – 54, Словакия – 59, Унгария – 60, Румъния – 68, Хърватия – 74, Сърбия – 78, Гърция – 87

ПРЕЗ 2016 г. БЪЛГАРИЯ РЕГИСТРИРА ЧЕТВЪРТИЯ 
ПО ГОЛЕМИНА РАСТЕЖ НА БВП СПРЯМО ДРУГИ 
ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
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СОФИЯ: ОБЩ ПРОФИЛ

Със своята хилядолетна история, София е един от най-старите градове 
в Европа. През 1879 г., след оспорвано гласуване, София е избрана за 
столица на отскоро независимата България.

София е най-големият град, център на административната, съдебната 
и изпълнителната власт в страната (Народно събрание, Президентство, 
Министерски съвет и др.), както и финансов, образователен, културен, 
бизнес и най-голям икономически център на България.

Населението на София надвишава 1.3 милиона души на площ от 492 км2, 
което нарежда града на 15-то място по големина в Европейския съюз.

София произвежда 40% от брутния вътрешен продукт на България, 1/6 от 
индустриалното производство и привлича 52% от преките чуждестранни 
инвестиции в страната.

София е един от градовете с най-бърз растеж на БВП в Европа. Градът 
заема 10-то място в класацията за най-добре представящите се европейски 
градове за 2017*.

В София се развиват индустрии с висока добавена стойност - делът 
на ИТ сектора в икономиката на града е 5.7%, а заетостта в сектора на 
творческите индустрии продължава да расте.

Динамичната стартъп екосистема в София привлича все повече 
инвестиции и предприемачи в града.

Двадесет и три от общо 51 университета в България се намират в София. 
С над 110 000 студенти, градът е притегателен център за таланти.

София разполага с добре развит обществен транспорт, който осигурява 
лесен достъп до всички точки на града. Най-голямото летище в България 
се намира на 20 минути от центъра на града.

Международните посетители на София са нараснали с 9.4% за периода 
2009-2016, което нарежда София в топ 3 на градовете в Европа по ръст на 
чуждестранните туристи. За същия период, приходите от туристи в града 
са се увеличили с 20%.

*Best-performing Cities, Europe 2017, Milken Institute
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ДЕМОГРАФИЯ

НАСЕЛЕНИЕ

Население на София и околностите към 2016 г.

  19%
от населението 
на страната

21.6%
от работната 
сила в страната

Население на София по години (брой)

Източник: НСИ
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ПАЗАР НА ТРУДА

Работната сила в София е млада и високообразована.

Независимо от негативните си стойности, естественият прираст продължава 
да бъде с най-добри нива за страната (-1.5 ‰ през 2015 г.) и София е един от 
малкото градове в България, които регистрират нарастване на населението.

От 2003 г. насам населението на столицата се е увеличило с 10% или със 
120 174 души.

За същия период, работната сила в града е нараснала с 24.09% или със 
136 700 души.

Работна сила в София по години (брой)

Източник: НСИ

Разпределението във възрастовите групи също е благоприятно.

Разпределение на работната сила по възрастови групи между 15-64 г.,

(в %, за 2016 г.)

България % София % Източник: НСИ
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Разпределение на заетите в София по икономически дейности

Сектор 2015 2014 2013 2012 2011

Общо 707 299 696 588 679 356 674 505 681 915

Търговия 146 522 144 951 138 579 139 648 143 691

ИКТ 64 779 59 660 58 011 55 883 53 172

Производство 60 072 59 226 59 743 59 628 62 664

Административни и 
спомагателни дейности

59 957 60 519 56 855 54 508 53 415

Транспорт и складиране 48 152 47 096 46 904 46 702 48 559

Професионални, научни и 
технически дейности 

48 080 46 854 45 448 46 071 44 979

Финансови и застрахователни 
дейности 

40 479 41 527 38 819 38 487 38 730

Публична администрация, 
национална сигурност и 
социално осигуряване

38 437 38 473 38 432 38 513 37 170

Образование 36 448 36 261 35 291 33 978 34 214

Здравеопазване и социални 
дейности

34 773 34 448 34 629 32 994 32 606

Хотелиерство и 
ресторантьорство

29 273 29 581 30 746 31 065 31 698

Култура, спорт и развлечения 11 679 11 242 11 125 11 012 11 039

Недвижими имоти 10 295 10 291 10 202 10 321 10 991

Други дейности 34 506 34 039 33 429 32 359 33 041

Източник: НСИ
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Източници: Доклад „София – състояние и развитие на аутсорсинг индустрията“, декември 2017 г. и доклад „София – 
състояние и развитие на ИТ сектора“, септември 2017 г.

1 (IT) е част от широкия сектор на ИКТ дейности, докато BPO спада към сектора „Създаване и дистрибуция на информация, 
творчески услуги и телекомуникации“, „Професионални дейности и научни сектори“ и „Административни и спомагателни 
дейности“ – по изчисления на Института за пазарна икономика

ИНДУСТРИИТЕ, РЕГИСТРИРАЛИ 
НАЙ-ГОЛЯМ РЪСТ НА 

ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В СОФИЯ ЗА 
ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ, СА 
ИТ И АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС 

ПРОЦЕСИ (BPO)
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Заетост в частния и публичния сектор в София

Делът на заетите в публичния 
сектор през 2015 г. е 21.5% или 
четири пъти по-нисък от този в 
частния сектор. Заетите в него 
са концентрирани предимно в 
секторите на образованието и 
публичната администрация.

Източник: Пазарът на труда в София-град, ноември 2017

ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА „ЗНАНИЕТО“

Голяма част от работните позиции, изискващи интелектуална дейност, са 
концентрирани в София.

Градът се нарежда на 16-то място сред европейските столици с 82.6 заети 
в сферата на „знанието“ на всеки 1000 заети лица.

София има добри позиции в технологичните и творчески сектори. 
Предимствата на града са в специфични дейности като дизайн, творчески 
и интелектуален труд, както и ИТ. Добре развити сектори са компютърното 
програмиране, ИТ услугите и телекомуникациите.

България заема 25-то място в класацията с 34.3 работни места в сферата 
на „знанието“ на всеки 1000 заети лица.

Източник: The Geography of Europe’s Brain Business Jobs, October 2017, European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship

78.5%

Публичен

Частен

21.5%
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ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Към третото тримесечие на 2017 г., средната брутна работна заплата в София 
достига 1 405 лв. (718 евро) - увеличение от близо 10% спрямо третото 
тримесечие на 2016 г. Тенденцията се очаква да продължи и през 2018 г.

Въпреки нарастването, София остава един от градовете с най-ниски 
разходи за трудови възнаграждения в ЕС.

Годишната брутна заплата за 2017 г. е 16 754 лева (8 565 евро), или 
увеличение от близо 7% в сравнение с тази от 2016 г.

Средна брутна годишна заплата (2013 - 2017)

София  България

* Заложен прогнозен ръст от 7%. Източник: НСИ

ИТ секторът и професионалните услуги (вкл. aутсорсингът на бизнес 
процеси) предлагат най-високите заплати в София.

Средната заплата в ИТ сектора е три пъти по-висока от средната за града, 
докато в BPO сектора трудовото възнаграждение е с 30% над средното 
за града.

Осигурителни разходи за сметка на работодателя

*Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2 600 лв.

Източник: KPMG, Employer social security tax rates, 2009-2017

*
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Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КАДРИ

Европейската Синя карта е разрешително за работа, което дава право на 
висококвалифицирани кадри от страни извън ЕС да пребивават и работят 
в България. През октомври 2017 г. процедурата за издаване на Синя карта 
беше улеснена, а и разрешителното за работа и срокът за пребиваване в 
страната се увеличи до 4 години.

В допълнение, през юни 2017 г., България улесни процедурите за 
регистрация на сезонни работници от държави извън Европейския 
съюз (до 90 дни). Очаква се това да улесни привличането на работна 
сила най-вече в туристическия сектор.

Граждани на всички държави-членки на Европейския съюз, Европейската 
икономическа зона и Швейцария имат право да пребивават и работят 
в България.
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОФИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Население на възраст над 15 г. по степен на образование в София

2011 2016

Общо: 635 100 Общо: 677 200

279 200 344 500

21 800 14 400

334 200 311 600

Висше oбразование  Средно oбразование  Основно oбразование

Източник: Пазарът на труда в София-град, ноември, 2017

София е притегателен център за високо квалифицирана работна сила. 
Над 50% от работоспособното население в София има придобита степен 
за висше образование към 2016 г. Броят на висшистите се е увеличил 
значително спрямо 2011 г., когато е бил 40%. Очаква се тази тенденция 
да продължи.

23 от общо 51 университети в страната се намират на територията на столицата.
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БРОЯТ НА СТУДЕНТИТЕ В СОФИЯ Е 
НАД 110 000 ИЛИ 40% ОТ ВСИЧКИ 
СТУДЕНТИ В СТРАНАТА.

Университети в София с ИТ, инженерни, математически, икономически и 
бизнес ориентирани специалности

Университети Брой студенти
Софийски университет 24 000

Университет за национално и световно стопанство 21 430

Нов български университет 12 000

Технически университет 9 202

Минно-геоложки университет 2 000

Университет по архитектура, строителство и геодезия 5 000

Медицински университет 8 000

Национална спортна академия 10 000
 

Брой на дипломираните и обучаващи се студенти в София и страната

Професионално направление Дипломирани студенти
(България 2013 - 2017) 

Обучаващи се 
(София 2016)

Администратиция и управление 34 116 6 234

Икономика 80 663 20 753

Информатика и компютърни науки 7 231 3 811

Комуникация и технологии 9 286 4 176

Математика 447 299

Машинно инженерство 5 243 2 174

Общо инженерство 7 714 3 840

Източник: Министерство на образованието и науката

Годишно, 17% от учениците, които завършват средно образование в 
България, продължават висшето си образование в чужбина. По данни 
на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), към края на 
учебната 2015-2016 г. броят на българските студенти в чужбина е около 
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30 000 души. Германия, Великобритания, Австрия, Холандия и Франция са 
най-предпочитаните дестинации. Броят на студентите, които се завръщат 
в България след дипломиране в чужбина, нараства.

Брой български студенти в чужбина по държави

1

2 3

4

5

6

7

8

1. САЩ (1 171)
2. Великобритания (6 355)
3. Холандия (1 600)
4. Германия (7 326)
5. Австрия (4 000)
6. Италия (1 000)
7. Франция (1 318)
8. Испания (800)

Източник: доклад „Пазарът на труда в София“, ноември 2017

НАЧАЛНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

*Информацията е за страната
**18 559 ученици в професионални паралелки в различни видове образователни училища в София.

Източник: Министерство на образованието и науката
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СОФТУЕРНИ УЧИЛИЩА

През последните няколко години се появиха алтернативи на стандартното 
ИТ образование в София, които предлагат ускорени програми между 
6 и 18 месеца. Над 10 частни софтуерни академии предлагат курсове 
в сферата на програмирането, дизайна и други. В по-голямата си част 
програми от такъв тип се разработват с активното участие на големите ИТ 
компании и съобразно техните нужди. Годишно в София няколко хиляди 
души завършват частни софтуерни академии.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ

Законът за предучилищното и училищното образование, приет през 
2016 г., въведе като част от учебната програма изучаването и усвояването 
на умения в сферата на предприемачеството и дигитализацията.

Над 27 000 ученици в София от 1 до 12 клас изучават предприемачество.

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

През 2016 г., броят на учениците, изучаващи интензивно чужди езици в 
гимназиите е както следва: английски – 64 074, немски - 13 283 и френски 
6 218. Изучаването на редки езици е достъпно предимно в София. Около 
две хиляди са учениците, които изучават японски или китайски, над 1 000 
изучават иврит, и 305 - латински. Други редки езици като норвежки, 
шведски и датски, също могат да се изучават в София.

Към 2016 г., 116 350 ученици от 1 до 12 клас изучават поне един чужд език.
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ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Работната сила в София се отличава с изключително високо ниво на 
владеене на чужди езици. Най-разпространени са английски, немски, 
руски, испански и френски.

България заема 22-ра позиция в класацията English Proficiency Index, 
изпреварвайки страни като Литва, Испания, Франция, Япония, Южна 
Кореа и Индия. Страната ни се изкачва с две позиции спрямо 2016 г.

Приблизително 30% от населението в София на възраст между 19-34 г. 
владее английски език на ниво C1 или C2, 6.7% имат задълбочени познания 
по руски език, 16% владеят свободно немски и 1% испански. Близо 1/3 
от населението между 19-34 г. владее повече от един език на средно 
или по-високо ниво. Най-често срещаните комбинации между езици са 
английски и руски, следвани от английски и немски.

Индекс за владеене на английски език, 2017 г.

Източник: EF English Proficiency Index 2017
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ИКОНОМИКА

РЪСТ НА ИКОНОМИКАТА И БВП

БВП на София: 35.2 млрд. лв.

БВП на глава от населението: 26 690 лв. (2.2 пъти над средното за страната)

София произвежда около 40% от БВП на България, което я прави най-
голямата областна икономика в страната. Икономиката на града е експортно 
ориентирана, като формира 1/3 от износа на България. В последните 
години, икономиката на София се развива с темпове, по-бързи от тези на 
много европейски столици. Това се дължи предимно на високия износ и 
увеличеното крайно потребление.

Ръстът на БВП на София в момента надминава темповете на растеж на 
национално ниво и, по последни данни на НСИ, е 5.3%.

Реален ръст на БВП

България София       Източник: НСИ (данни за период 2011-2016) и 
Институт за пазарна икономика (прогноза за 2017)

Реален БВП на София

Реален БВП на глава от населението – София, 
дясна скала, в лева

 Реален БВП - София,
лява скала, в хил. лева

 Източник: НСИ
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ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ ПО СЕКТОРИ

Добавена стойност по факторни разходи на нефинансови предприятия в 
София (2016)

Ремонтни дейности 
и търговия
26%

Недвижими имоти 
3.4%

Производство и 
дистрибуция на 
електричество, 
отопление и газ 
4.5%

Строителство 
4.9%

Административни и 
спомагателни дейности 
5%

Професионални дейности 
и научни изследвания 
9%

Създаване и 
разпространение 
на информация и 

творчески продукти, 
далекосъобщения 

17.9%

Производство 
10.6%

Други 
9.5%

Транспорт, складиране и пощи 
9.2%

Източник: НСИ

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ)

За периода 2000- 2016 г., инвестициите в София (столица) с натрупване са 
12.2 млрд. евро или 52% от ПЧИ в България.

ПЧИ с натрупване към 31.12. за съответната година, в млрд евро

Общо в София  Общо в България   Източник: НСИ
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ПЧИ в София по сектори (2000-2015)

Търговия, ремонт, 
транспорт, 
хотелиерство
34%

Други
2%

Строителство 
4%

Научни 
изследвания и 
спомагателни 
дейности
10%

Създаване и разпространение на 
информация, творчески продукти 
и далекосъобщения
14%

Преработващи и 
други индустрии, 

миньорство
16%

Операции с 
недвижими имоти 

20%

ПЧИ в София по страни (2000-2015)

Други

4 779 765 032 евро

Австрия

1 424 958 700 евро

Германия

1 277 136 700 евро

Холандия 
1 163 286 300 евро Кипър

902 049 600 евро

Гърция

821 805 600 евро

Люксембург

716 801 700 евро

Швейцария

557 360 800 евро

Британски Вирджински 
острови

468 178 200 евро

Великобритания

447 168 400 евро

Франция

359 052 800 евро

Източник: НСИ
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Икономически растеж (%)

Кредит за частния сектор 
(процентно изменение)

Баланс по текущата и 
финансовата сметка в % от БВП

Баланс по 
текущата сметка

Баланс по 
финансовата сметка

Нови заеми 
(годишни процентни изменения)

Домакинства Корпоративни

ВАЛУТА

Курсът на българския лев е фиксиран към еврото на 1.96 лева за 1 евро, 
докато България не стане пълноправен член на еврозоната.

ФИНАНСИ

Кредитен рейтинг на България

Fitch Ratings към декември 2017 г. BBB/стабилен

Standard and Poor’s към декември 2017 г. BBB-/стабилен

Moody’s към май 2017 г. Baa2/стабилен

Кредитен рейтинг на София

Standard and Poor’s към декември 2017 г. BBB-/стабилен

Източник: Министерство на финансите 

Източник: IMF Financial Stability Assessment, август 2017
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Банковата система в България 
остава стабилна, като се забелязва 
ръст на активите и депозитите и 
подобрени позиции по отношение 
на ликвидност и капиталовложения. 
Стрес тестовете и прегледът на 
качеството на активите (Asset 
Quality Review), проведени от БНБ и 
независими консултанти през 2016 г., 
показаха стабилност и устойчивост.

През 2017 г. в сектора се осъществи 
консолидация на няколко банки.

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

София / БФБ / е единственият регулиран пазар на ценни книжа и други 
финансови инструменти в България, обединяващ инвеститори, котирани 
дружества и посредници в сделките с ценни книжа.

ИНДЕКС SOFIX

SOFIX е основният борсов индекс на Българската фондова борса, базиран 
на пазарната капитализация на включените 15 емисии обикновени акции, 
коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. Емисиите в  SOFIX  следва 
да отговарят на определени изисквания за ликвидност, пазарна 
капитализация, фрий-флоут и брой акционери.

ФИНАНСОВ НАДЗОР

Комисията за финансов надзор (КФН) е независим държавен регулаторен 
орган за контролиране на финансовата система, чиято мисия е да 
подобрява развитието на прозрачен и ефективен капиталов пазар. 

Приходи Разходи

Годишна сметка сектор 
„Държавно управление“ (в % от БВП)

Иточник: IMF Financial Stability Assesment, август 2017
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УСТАНОВЯВАНЕ НА БИЗНЕС В СОФИЯ

Установяването на компании, включително и на такива с чуждестранно 
участие, както и придобиването на акции в съществуващи местни 
търговски дружества, е уредено в Търговския закон.

Няма ограничения за участието на чуждестранни юридически и 
физически лица.

Съгласно Търговския закон, в България могат да се създават следните 
търговски дружества с участие на чуждестранен инвеститор:

• Дружество с неограничена отговорност • Акционерно дружество (АД)

• Командитно дружество • Командитно дружество с акции

• Дружество с ограничена отговорност • Едноличен търговец

За учредяване на посочените по-горе дружества, не се изисква 
предварително разрешение от държавни институции, с изключение на 
случаите, включващи банкови и застрахователни дейности, инвестиционни 
фондове, управляващи дружества, инвестиционни посредници или 
специални концесионни права и други.

Такси и срокове за регистрация на фирма

Процедура Срок Такса

Изпълнение на протокола от учредителното събрание 1 ден няма

Получаване на нотариално заверено заявление за 
съгласие, образец и подпис на управителя и заверено 
копие от учредителните документи на дружеството

1 ден 5 лв.

Депозиране на записания капитал в банка 1 ден 10-30 лв.

Регистрация в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията 

2 дни
55 лв.

за електронна 
регистрация

Регистрация по ДДС 14 дни няма

Регистрация на фискално устройство (касов апарат) 7 дни 50-200 лв.

Регистрация на търговски обект на дружеството 7 дни няма
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ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Данък/такса Брой плащания Данъчна ставка Данъчна основа

Корпоративен данък 1 10% облагаеми приходи

Вноски за социално 
осигуряване

1
18.7% с максимален 
осигурителен доход 

- 2 600 лв.
брутна заплата 

Такси за общински 
услуги (такса за 
битови отпадъци) - 
София

1  
(на 4 вноски)

0.1 % 
(или такса контейнер + 
0.04% или чрез пряко 

договаряне)

отчетната стойност 
(и броя на използваните 

съдове за отпадъци)

Нотариална такса 
за прехвърляне на 
собственост

1

От 30 до 1 531 лв.  
+ 0.1% -1.5% от 

стойността на имота 
(макс. 6 000 лв.)  

 
Върху нотариалната 
такса се начислява и 

20% ДДС.

по-високата от 
данъчната стойност 

или продажната 
цена

Данък при 
придобиване на 
имот

1 2.5%

по-високата от 
данъчната оценка 

или продажната 
цена

Данък върху 
недвижимите имоти

1 
(на 2 вноски)

 0.1875%

по-високата 
между отчетната 

им стойност и 
данъчната оценка

Винетка 1 97 - 1 300 лв. 
тип превозно 

средство

Данък за превозните 
средства

1 16 - 1 313 лв.
единица от тип 

превозно средство 
(лек или товарен) 

Застрахователен 
премиен данък

1 2.0%
застрахователна 

сума

Данък добавена 
стойност (ДДС)

1 20% добавената стойност

Окончателен/
еднократен данък 
върху някои разходи

1 10% брутните разходи

Данъци върху 
горивото

1 -
включени са в 

цената на горивото
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 ПООЩРЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Мерките за насърчаване на инвестиции в България се делят на национални 
и местни. Предоставят се чрез сертифициране на инвестиционния проект 
с инвестиционен сертификат. Процедурата по сертификация отнема 
няколко седмици.

Национални
Издават се от българското правителство чрез Българската агенция за инвестиции (БАИ)

Клас А Изисквания:
• Размер на 
инвестицията - 
1 до 5 млн. евро;
• Нови работни 
места – 
25 до 150

Ползи:
Всички насърчителни мерки за клас Б+:
• Консултиране и индивидуални административни услуги;
• Финансова подкрепа за изграждане на елементи от 
техническата инфраструктура до границите на обекта на 
проекта, необходими за реализация на един или повече 
инвестиционни проекти.

Клас Б Изисквания:
• Размер на 
инвестицията -
1 до 5 млн. евро;
• Нови работни 
места – 25 до 150

Ползи:
• Осигуряване на информация;
• Съкратени административни процедури;
• Финансова помощ до 25% за обучение за придобиване 
на професионална квалификация;
• Възстановяване на разходите за труд, платени от 
работодателя;
• По искане на сертифициран инвеститор, съответните 
органи могат да прехвърлят право на собственост или 
да установят ограничено право на собственост върху 
недвижим имот (частна държавна или частна общинска 
собственост) без търг.

Приоритетен 
клас

Изисквания:
• Размер на 
инвестицията – 
7.5 до 50 млн. 
евро;
• Нови работни 
места – 15 до 200 

Ползи:
Всички насърчителни мерки за клас А и Б+:
• Институционална подкрепа;
• Финансова помощ до 50% за образователни проекти и 
проекти за научноизследователска и развойна дейност и 
до 10% за производствени проекти;
• Освобождаване от държавни такси при промяна на 
предназначението на земята;
• Придобиване на частна държавна собственост или частна 
общинска собственост без търг и на цена, по-ниска от 
пазарната, но не по-ниска от данъчната оценка на имота;
• Създаване на публично-частни партньорства.

Местни
Издават се от Столичната община чрез Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)

Клас В Изисквания:
• Размер на 
инвестицията – 
до 1 млн. евро;
• Нови работни 
места – 
най-малко 1 

Ползи:
• Осигуряване на информация;
• Съкратени административни услуги;
• По искане на сертифициран инвеститор, съответните 
органи могат да прехвърлят права на собственост или 
да установят ограничено право на собственост върху 
недвижим имот (частна държавна или частна общинска 
собственост) без търг.
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За да бъде издаден сертификат клас А, Б или Приоритетен, инвестицията 
трябва да бъде в следните сектори:

1. Производство 2. Сектор на услугите, включително: 
високотехнологични дейности в областта 
на ИКТ, научноизследователска и развойна 
дейност, аутсорсинг на бизнес процеси, 
дейности на централни офиси, образование, 
здравеопазване, складови и спомагателни 
дейности за транспорт, счетоводство и одит, 
архитектура и инженерство.

Сертификационният клас зависи от стойността, региона и сектора 
на инвестицията. 
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ТРАНСПОРТ И СВЪРЗАНОСТ

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Летище София е най-голямото международно летище в България.

През 2017 г. летище София регистрира рекордно увеличение на броя на 
пътниците (30.3%). Увеличението на обема на полетите е 11.3%, а броят 
на пътниците надхвърли 6 милиона.

Самолетодвижения 2015 - 2017

2015

44 416 51 829 57 670

2016 2017

11.3%

Най-популярната дестинация за 2017 г. е Лондон с 422 821 пътници от и до 
летище София, което е над три пъти повече от пътниците от и до втората 
по популярност дестинация - Милано.

Летище София: Топ дестинации по брой пътници за 2017 г.

1. Лондон 422 821

2. Милано 134 306

3. Варна 129 039

4. Рим 122 138

5. Амстердам 118 431

6. Брюксел 107 660

7. Мадрид 100 900

8. Тел Авив 98 303

9. Франкфурт 98 100

10. Мюнхен 88 675

Източник: Летище София 

25 

НОВИ 
ПЪТНИЧЕСКИ 

ЛИНИИ
2016 - 2017

30.3%

НАРАСТВАНЕ 
В БРОЯ НА 

ПЪТНИЦИТЕ

2017

6 490 108

БРОЙ НА 
ПЪТНИЦИТЕ

2017

20 МИН.

РАЗСТОЯНИЕ 
ДО ЦЕНТЪРА НА 

ГРАДА

16.7%
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ЖЕЛЕЗОПЪТНА И МАГИСТРАЛНА МРЕЖА

През София преминават 3 паневропейски транспортни коридора.

Няколко автомагистрали свързват София с Черноморското 
крайбрежие, пристанището в Бургас, както и с границите с Турция, 
Гърция (Солун) и Сърбия.

Коридор IX
Коридор X
TINA Links

Коридор IV
Коридор VII
Коридор VIII
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ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ

България се нарежда на 23-то място (от общо 162 страни) по средна 
скорост на интернет от 15.5 мегабита в секунда (Mbps). За София средната 
скорост е 17 Mbps.

Данни за България Данни за София

96% - 4 Mbps широколентово покритие 
(IPv4) 

69.4% от домакинствата с достъп до 
интернет. Над средното за страната от 63.5%.

64% - 10 Mbps широколентово покритие 
(IPv4)

75.8% от хората на възраст между 16-74 г. 
използват интернет 

38% - 15 Mbps широколентово покритие 
(IPv4)

Месечният абонамент за високоскоростен интернет струва от 15.54 лв./ 
8 евро (10 mbps) до около 70 лв. / 36 евро (100 mbps).

В момента градът разполага с над 170 обществени места с безплатен 
безжичен интернет.

ДОСТЪП ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Цената на електроенергията за промишлена употреба в България е една 
от най-ниските в Европа. Основният доставчик на електроенергия в 
София е „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Годишно потребление на 
електрическа енергия 
(MWh)

Цени
(включително данъци, такси и ДДС)

в лева / kWh в евро / kWh

< 20 0.252 0.129

20 < 500 0.209 0.107

500 < 2 000 0.179 0.092

2 000 < 20 000 0.160 0.082

20 000 < 70 000 0.129 0.066

70 000 < 150 000 0.125 0.064

> 150 000 0.118 0.061

Източник: НСИ
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Основни доставчици на природен газ 
в България и София са „Булгаргаз” 
ЕАД и „Овергаз”. 

Водоснабдител и доставчик на 
услуги за пречистване на отпадъчни 
води в София е „Софийска вода” АД. 

ПРИРОДЕН ГАЗ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

Годишно 
потребление на 
природен газ 
(GJ)

Цени 
(с включени всички данъци)

лева / 
GJ2

евро / GJ2

< 1 000 17.36 8.90

1 000 < 10 000 16.30 8.36

10 000 < 100 000 14.25 7.31

100 000 < 1 000 000 11.230 5.76

70 000 < 150 000 10.77 5.52

> 4 000 000 10.44 5.35

Услуга Цени (вкл. ДДС)

Общо 
(водоснабдяване, канализация 
и пречистване на отпадни води)

лева евро

Ниво 1 (< 200 mg/l) 2.207 1.132

Ниво 2 (200 < 400 mg/l) 2.506 1.285

Ниво 3 (> 600 mg/l) 2.678 1.373

Източник: НСИ Източник: Софийска Вода 
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ОФИС И ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

Според доклад на Световната банка, процесът по издаване на 
разрешителни за завършване на строеж на обикновен склад в София, 
включително свързването му с вода и канализация, изисква 18 процедури. 

В сравнение с останалите градове в България, София се отличава с най-
лесен и бърз процес по издаване на разрешителни за строеж. Процедурата 
отнема 97 дни, с възможност да се съкрати срещу допълнителни такси за 
определени общински услуги.

Издаване на разрешителни за строеж в София

Показател
София, 

България
Европа и 

Централна Азия
ОИСР висок доход

Процедури (брой) 18 16 12.5

Срок (дни) 97 168.3 154.6

Източник: Световна банка (Doing Business in Bulgaria, Hungary and Romania 2017 )

ОФИС ПЛОЩИ В СОФИЯ

През последните години пазарът на офис площи в София се развива 
динамично. До 2020 г. се очаква да бъдат завършени близо 500 000 м2 
нови офис площи.

1 663 000 м2 450 000 м2 10-13 €/м2

Налични офис площи 
клас А и Б

Планирани офис площи 
клас А до 2020 г. 

Средна цена за наем 
на офиси Клас А и Б

Източник Colliers International  
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ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ В СОФИЯ

133 000 м2864 000 м2 2.70-4.50 €/м2 

Планирани 
индустриални площи 

до 2020 г. 

Налични 
индустриални площи

Средна цена за 
наем на складови и 

производствени площи

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В СОФИЯ

40 000 м2406 660 м2 38 €/м2

Планирани търговски 
площи до 2020 г.

Налични търговски 
площи

Средна цена за наем в 
търговски центрове*

* средната цена за отдаване под наем на търговска площ от 100 м2, която се характеризира с най-високо качество и 
местоположение. Разходите по обслужване и поощренията за наематели не са включени.

Източник: Colliers International 

Източник: Forton / Cushman and Wakefield 

1. Бул. „Тодор Александров”
2. Централна бизнес зона
3. Зона „Sofia Square”
4. Бул. „Н. Вапцаров”
5. София Тех Парк
6. Зона Capital Fort 
7. Зона Grand Kanyon
8. Бизнес парк София

Бизнес зони в София
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ИНДУСТРИАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРКОВЕ

Над 6 индустриални и логистични парка са разположени в или около София, 
включително най-голямата икономическа зона в региона - София-Божурище.

Първият научен и технологичен парк в България София тех парк също се 
намира в София.

1. Икономическа зона София-
Божурище 

Площ: 1 914 000 м2

Разстояние до центъра на София: 15 км

Разстояние до летище София: 23 км

В непосредствена близост до 
международния път, свързващ Европа с 
Турция, западната дъга на Околовръстния 
път и Северната скоростна тангента, 
улесняващи веригата за доставки в 
Централна и Западна Европа.

На 5 км от магистралата за Гърция 

На 2 км от магистралата за Сърбия

На 30 км от магистралата за Черно море

Компании: JYSK, Behr Hella Thermocontrol

2. София Тех Парк 
Първият научен и технологичен парк в 
България

Площ: 57 000 м2

Разстояние до центъра на София: 3 км

11 високо-технологични лаборатории, 
заседателна зала с капацитет от 1000 души 
+ няколко други по-малки зали за срещи

3. Индустриална зона Елин Пелин
Площ: 1 600 000 м2

Разстояние до центъра на София: 27 км

Разстояние до летище София: 23 км

В близост до маршрути E79, E83, E871, E772 
и Северната скоростна тангента на София.

Компании: Overgas, Baumit Bulgaria

Технологични паркове и индустриални зони в София
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ПРИОРИТЕТНИ ИНДУСТРИИ

ИТ

Секторът на информационните технологии е сред най-бързо растящите 
в София. В момента делът му в икономиката на града е 5.7%, с което 
отбелязва ръст от над 50% от 2011 г. насам. ИТ индустрията е почти 
изцяло експортно ориентирана и представлява 2.1% от общия износ на 
България (ръст от 78% от 2011 г. насам).

Дял на ИТ сектора в икономиката на София

3.9
4.4 4.7

5.2
5.7

2011 2012 2013 2014 2015

Източник: Доклад „София – състояние и развитие на ИТ сектора“, септември 2017 г.

90% от технологичните компании в България и 72% от българските ИТ 
професионалисти работят в София.

Разпределение на заетите в ИТ сектора в София по вид дейност

Компютърно програмиране 
12 047

Обработка на данни, 
хостинг и други
3 602

Уеб – портали
513

Други информационни 
услуги
2 162

ИТ консултиране
4 617

Управление и обслужване 
на компютърни средства и 

системи 
1 395

Други дейности в 
областта на ИТ

15 536

Източник: Доклад „София – състояние и развитие на ИТ сектора“, септември 2017 г.
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Средната месечна брутна заплата през 2015г. в сектора е 2 688лв. (1 374 
евро) или 3 пъти по-висока от средната за столицата за същия период.

ИТ индустрията е и сред най-продуктивните отрасли в София – средната 
добавена стойност на един зает е 47 000 лв. (ръст от 22% от 2011 г. насам).

Брутна добавена стойност на зает в ИТ сектора в София по вид 
дейност (хил. лв.)

Средно: 38.58 хил. лв. Средно: 47.04 хил. лв.

Компютърно програмиране

Управление и обслужване на 
компютърни средства и системи

Обработка на данни, хостинг и други

Уеб – портали

Други информационни услуги

ИТ консултиране

Други дейности в областта на ИТ

Източник: НСИ, Изчисления на Института за пазарна икономика

Повече от 10 частни софтуерни училища и академии предлагат 
допълнителни курсове за развитие на ИТ умения.

ИТ секторът е привлякъл над 260 млн. евро преки чуждестранни 
инвестиции от 2000 г. насам.

11 000 СТУДЕНТИ СЕ ОБУЧАВАТ В СПЕЦИАЛНОСТИ, 
СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
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PUZL CowOrKing
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В КРАЯ НА 2015 г., СПИСАНИЕ ФОРБС КЛАСИРА 
СОФИЯ СРЕД ТОП 10 НА НАЙ-ДОБРИТЕ МЕСТА ЗА 
ЗАПОЧВАНЕ НА БИЗНЕС.

СТАРТЪП ЕКОСИСТЕМАТА В СОФИЯ

София е град, в който се развива една от най-динамичните стартъп и 
предприемачески екосистеми в Централна и Източна Европа.

През 2012 г., чрез програмата JEREMIE, Европейският инвестиционен фонд 
отпусна 21 млн. евро на фондoвете Eleven (Eleven Ventures) – акселератор и 
фонд за финансиране на компании в ранен етап на развитие, и LAUNCHub 
(LAUNCHub Ventures) – фонд за първоначално финансиране. Това бе 
катализатор за значително увеличаване на броя на стартиращите фирми 
и инвестиционната активност в града. Наред с двата фонда, общност от 
бизнес ангели започна да инвестира в компании, намиращи се в съвсем 
начален етап на развитие, вкл. на ниво бизнес-идея.

Инкубатори и пре-акселераторски програми като StartItSmart, 9 Academy 
и Founder Institute, осигуряват необходимите знания и умения за 
начинаещите предприемачи в София.

В помощ на по-зрелите стартъпи и компании в етап на растеж са фондовете 
NEVEQ, Black Peak Capital, Empower Capital и Rosslyn Capital Partners.

Градът успя да привлече водещи таланти от всички съседни държави и се 
превърна в предприемачески център на Балканите.
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1

2

3

4

ДИГИТАЛНИ

АРТ

ИНОВАТИВНИ

СОЦИАЛНИ

• Puzl CoWorking

• Betahaus

• Work&Share

• 1HUB

• init Lab

• Mastilo

•Co Share HIVE • Cosmos

• SOHO

• Malkite 5

• NGO House

• MOVE Together

• Incubator for 
innovations and 
creativity

• Инкубатор, 
София Тех Парк

• CleanTech

• JA Hambar

• Microsoft Innovation Center

Споделени офис пространства в София

За да бъдат част от сплотената стартъп общност, повечето предприемачи 
предпочитат да работят в някое от многото споделени офис пространства 
в София. Първото такова пространство за града бе Бетахаус София 
(Betahaus), а след него се появи и Сохо (SOHO). Пъзл (Puzl CowOrKing) 
е отличен като най-доброто споделено офис пространство за Централна 
и Източна Европа на Стартъп Наградите за Централна Европа (Central 
European Startup Awards – CESA).

Източник: Edit.bg
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БЪЛГАРИЯ E АУТСОРСИНГ ДЕСТИНАЦИЯ НА ГОДИНАТА ЗА 
2015 г. СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА АУТСОРСИНГ АСОЦИАЦИЯ 
НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (NOA) И ЗАЕМА 15-ТО МЯСТО В 
ГЛОБАЛНАТА КЛАСАЦИЯ GLOBAL SERVICES LOCATION 
INDEX НА AT KEARNEY.

АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

ИТ и аутсорсинг индустриите се развиват с бързи темпове.

През 2016 г. аутсорсингът произвежда 3.6% от БВП на България, а 
прогнозата е, че до 2020 г. делът му ще нарастне до 4.2%. Оборотът през 
2016 г. е на стойност от 1.5 млрд. евро, като очакванията са до 2020 г. да 
достигне 2.5 млрд. евро.

BPO и ITO приходи в България (млрд. евро)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общо ITO 0.29 0.33 0.37 0.42 0.51 0.58 0.67 0.77 0.88 1.01

Общо BPO 0.52 0.58 0.62 0.71 0.88 1.00 1.15 1.31 1.49 1.70

Общо Аутсорсинг 0.81 0.91 0.99 1.13 1.39      

Общо Аутсорсинг 
(прогноза)

     1.59 1.81 2.07 2.37 2.71

Източник: Българската аутсорсинг асоциация

Брой на компаниите по сегмент и заети на пълно работно време (2016 г.)

Източник: Българска Аутсорсинг Асоциация

Аутсорсингът е сред водещите 
данъкоплатци в България - през 
2016 г., секторът отчита 1.5% 
от всички платени данъци в 
икономиката. Средно, аутсорсинг 
компаниите харчат 0.9% от 
приходите си за данъци.
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Източник: София - състояние и развитие на аутсорсинг 
индустрията, декември 2017г.

Заети в широката аутсорсинг 
индустрия - София (хиляди)

Дял на аутсорсинг индустрията в 
икономиката на София, %

Добавена стойност в аутсорсинг 
индустрията - София (млрд. лв)

Източник: НСИ По произведена продукцияПо добавена стойност

АУТСОРСИНГ СЕКТОРЪТ В СОФИЯ

Над 80% от аутсорсинг компаниите са съсредоточени в София и 
съставляват 20% от всички компании в столицата, според Българската 
аутсорсинг асоциация и Института за пазарна икономика (ИПИ).

Добавената стойност на сектора в София през 2016 г., по предварителни 
данни на ИПИ, достига рекордните 2.2 млрд. лв. или над 1.1 млрд. евро, 
като отбелязва 50% увеличение спрямо 2011 г.

Аутсорсинг индустрията създава почти 10% от добавената стойност на 
икономиката на столицата, а делът на по-широката аутсорсинг индустрия, 
в който влиза и ИТ секторът, надхвърля 18% (данните са за 2015 г.).

Към края на 2016 г. преките чуждестранни инвестиции (с натрупване) 
в аутсорсинг индустрията в София достигат 1 млрд. евро, а заетите в 
сектора в София са 68 500 души или 10% от всички заети (ИПИ).
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ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ

София е център на културните и творчески индустрии в България: 58% от 
работната сила в сектора е концентрирана в столицата. Според доклада за 
мониторинг на културните и творчески градове, Cultural and Creative Cities 
Monitor 2017, София се представя над средното ниво за ЕС в областта на 
творчеството и знанията, особено в показателя „работни места в медиите 
и комуникациите“.

Около 7% от всички заети в София работят в сектора на творческите 
индустрии, който включва реклама, архитектура, занаяти, дизайн, филмова 
индустрия, видео игри и др. Всяко десето предприятие в столицата е 
творчески насочено, а заетостта в сектора продължава да расте.

ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИКА

Общо по показателя* Общо по показателя*

Заети в областта на творчеството и 
знанията

Нови работни места в сектора на 
творческите индустрии 

Изкуствата, културата и забавленията Нови компании за изкуства и забавления

Медиите и комуникациите Нови компании за медии и комуникации

Други креативни сектори Нови компании в други креативни сектори

Източник: Cultural and Creative Cities Monitor, European Commission

ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ В СОФИЯ

Филмовата индустрия и допълващите я услуги са добре развити в София. 
Много професионални организации, обединяващи режисьори и продуценти, 
също са концентрирани в София. В града се намира и едно от водещите 
студиа за кинопроизводство в Европа - Ню Бояна Филм Студиос.

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ 
(НАТФИЗ) - София е най-голямата в България.

През последните 18 години, София Филм Фест се превърна в най-големия и 
най-важен филмов фестивал на Балканите.

През 2014 г. София се присъедини към мрежата от 
творчески градове на ЮНЕСКО и получи титлата „Град 
на киното“.
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ТУРИЗЪМ

София е в топ 3 на градовете в Европа с най-голям ръст на международните 
посетители за периода 2009 – 2016 г., средно с 9.4%, според доклада на 
MasterCard „Global Destination Cities Index“ от 2017 г.

ТОП 10 на градовете с най-голям ръст на посетителите (2009-2016)

1. Букурещ 10.4%
2. Лисабон 10.2%
3. София 9.4%
4. Варшава 9.4%
5. Будапеща 8.6%
6. Хамбург 8.4%
7. Москва 8.2%
8. Копенхаген 8.1%
9. Берлин 8.0%
10. Амстердам 7.1%

Източник: Mastercard Global Destination Cities Index for 2017

През 2016 г. броят на туристите в София нараства с 15.3%.

Туристи в София по цел на посещението

За 2016 г. най-много са туристите от: Германия, Гърция и 
Великобритания.

Чуждестранни 
посетители
738 697

Местни посетители
458 867

Бизнес
12.8%

Ваканционен 
туризъм или друго
87.2%

Източник: Туризъм и въздушен транспорт, септември 2017г.
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ЖИВОТЪТ В СОФИЯ

РАЗХОДИ ЗА ЖИВОТ

София продължава да бъде една от най-финансово достъпните столици 
в Европа:

Комунални услуги

Основни (електричество, отопление, 

водоснабдяване, отпадъци) за 
апартамент от 85 м2

81.63 €

1 мин. от предплатената 
мобилна тарифа на местно 
ниво (без отстъпки или планове) 

0.14 €

Интернет (месечна такса)
(10 Mbps, неограничен, оптичен/ADSL) 

8.41 €

Заведения

Единично меню, ресторант 
средна класа 

5.11 €

Меню за двама 
(тристепенно), ресторант 
средна класа

23.45 €

Вода 0.33 мл. 0.51 €

Средномесечен наем

Едностаен апартамент в 
центъра на града 

312.92 €

Едностаен апартамент извън 
центъра на града

232.44 €

Тристаен апартамент в 
центъра на града 

550.83 €

Тристаен апартамент извън 
центъра на града 

390.17 €

Транспорт

Билет 
(градски транспорт) 

0.82 €

Такси 1км
(обикновена тарифа) 

0.40 €

Гориво 1.05€
(литър)

Източник: Numbeo

МЕЖДУНАРОДНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ

Начални и средни училища:

• Британско училище в София*

• Англо-американско училище в София*

• Американски колеж в София

• Частно немско училище Ерих Кестнер*

• Френски лицей Виктор Юго*
*с детска градина 
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ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Мрежата на обществения транспорт в София е добре развита, като 
системата на метрото в града бързо се разширява – в момента има 34 
функциониращи станции с 40 км. обща дължина на линиите. Втората 
метро линия ще бъде удължена с 4 допълнителни станции, а третата ще 
добави нови 16 км и 16 станции, с което ежедневните пътувания ще се 
увеличат до 550 000.

Метрото свързва града с терминал 2 на Летище София, Интер Експо 
Център, Централна ж.п. и авто гара, Бизнес парк София, както и с повечето 
бизнес зони в столицата и големите жилищни райони.

Метрото в София

 
Линия 1

 
Линия 2

 
В процес на изграждане
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ХРАМ ПАМЕТНИК АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
e един от най-големите Източно православни 
храмове в света. Най-високата камбанария е с 
височина 50.52м., храмът е с общо 12 камбани.

БОЯНСКАТА ЦЪРКВА 
СВ. НИКОЛА И СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН
известна със средновековните си стенописи, е 
включена през 1979 г. в списъка на световното 
културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

НАЦИОНАЛЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ
със забележителната си архитектура е любимо 
място на софиянци и туристи.

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
e най-големият и най-значителният в България 
център за опазване на културното наследство.

КУЛТУРЕН ЖИВОТ

София предлага над 1 400 културни и исторически забележителности и 
над 40 художествени галерии.
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МУЗЕЙКО
e модерно и образователно място за 

деца, провокиращо интереса към науката, 
технологиите и изкуството.

КВАДРАТ 500
28 зали с 2000 произведения на изкуството от 
колекцията на Националния музей.

НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ
Великолепната сцена на Националната опера 
и балет приветства редица световноизвестни 
изпълнители и е една от основните културни 
забележителности на град София.

НЕКРОПОЛЪТ
НА БАЗИЛИКАТА СВЕТА СОФИЯ
Некрополът на древния град Сердика (днешна 
София) датира от 5 в. пр. н. е. и наскоро отвори 
врати за посетители.

МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ
8 зали, разкриващи най-значимите 

моменти от историята на града.
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ФЕСТИВАЛИ

София е един от творческите градове на киното на ЮНЕСКО. Някои от 
най-известните фестивали, които се провеждат в София са:

От 1997 г. повече от 1 600 
игрални и документални 
филми и гости като 
Вим Вендерс, Клаудиа 
Кардинале, Тери Гилиъм, 
Никита Михалков.

един от музикалните символи 
на София, разпространява 
духа на джаза в 
продължение на три дни. 

международна платформа за висококачествена 
фотография.

От 2010 г., мултижанров 
градски фестивал, 
комбиниращ визуални 
и сценични изкуства, 
литература и др.

СОФИЯ ФИЛМ 
ФЕСТ

СОФИЯ ДИШАA TO JAZZ 
ФЕСТИВАЛ

ФОТОФАБРИКА

ВИТОША

Само на 30 минути от центъра и с изглед към града, Витоша предлага 
развлекателни възможности като преходи, ски и планинско колоездене.

Планината е достъпна и с градски транспорт и е обградена с добра мрежа 
от лифтове, пътеки и планински хижи.

През зимата скиорите могат да се възползват и от нощната ски писта.

СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА СПОРТА

През 2014 г. ACES Европа определи София за Европейска столица на 
спорта за 2018 г.

София се нарежда сред градовете, които през миналия 
век доказват приноса си за развитието на много спортове. 
Тук всяка година се провеждат множество национални и 
международни шампионати.
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ул. Ген. Гурко 12, София 1000, България

contact@investsofia.com
www.investsofia.com

mailto:contact%40investsofia.com?subject=
http://investsofia.com
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