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1. Въведение 

Дейностите, основани на творчески процес, или т.нар. креативни или творчески индустрии 

заемат все по-значителен дял от развитите икономики. Това са тези дейности, в които 

основният „входен“ материал са знанията и способностите на работниците, а продуктът най-

често е нематериален.  

Настоящото проучване си поставя за цел да разгледа състоянието и тенденциите в творческия 

сектор на София, както и да очертае възможностите за бъдещото му развитие. Анализът 

установи, че творческите дейности заемат все по-важно място в икономиката на столицата 

най-вече благодарение на бурното развитие на програмирането, рекламата, радио и 

телевизионните дейности, производството и разпространението на филми и телевизионни 

програми. По последни данни тези индустрии са отговорни за около 6% от икономиката на 

Столична община според произведената от тях продукция. Част от тези дейности са обект на 

изнесени услуги, което обяснява и забележителния дял на износа в общата им продукция. 

В резултат на това все повече хора са заети в отрасли, които могат да бъдат причислени към 

креативните индустрии, като общият им брой в София достига близо 33 000 души. Заплатите в 

тях растат значително по-бързо от средните. През последните години се наблюдава и 

чувствителен ръст на инвестициите в тези сектори.  

 

2. Творческите дейности като обект на изследване 

През последните години творческите дейности все по-често влизат във фокуса на 

икономическия анализ, вече разпознати като отделна сфера на изследване. Конференцията на 

ООН за търговия и развитие, UNCTAD, от години публикува редовни доклади за глобалното 

развитие и тенденциите в сектора. Последното издание от 2016 г.1 посочва, че творческите 

дейности играят все по-важна роля в международната търговия със стоки и услуги, особено в 

развиващия се свят. Според оценката на UNCTAD, общият обем на глобалния пазар за 

продукцията на креативните дейности за 2012 г. е бил 547 милиарда долара. Основните 

износители в глобален план вече са развиващите се страни, след като през последните 10 

години (до 2012 г.) отбелязват трикратен растеж на износа. Сред развиващите се страни 

основните износители са Китай, Хонг Конг, Индия, Турция и Южна Корея, а сред развитите това 

е регионът на Европа, като 5-те най-големи износители са Германия, Франция, Швейцария, 

Холандия и Белгия. 

В доклада на UNCTAD се отбелязва също, че периодът от началото на хилядолетието е особено 

успешен за творческия сектор – в рамките на десет години2 размерът на пазара се е увеличил 

почти двойно, като по-голямата част от ръста е резултат от бурното развитие на креативните 

браншове в развиващите се държави. От гледна точка на сегментацията на сектора почти 

половината от износа на продукцията на творчески дейности е в сферата на дизайна, следван 

от издателската дейност (15% от износа на световно ниво) и аудио-визуалните изкуства (12%). 

Освен общите си наблюдения, докладът включва и профили на редица страни, сред които и 

България. Според UNCTAD износът на българските творчески отрасли през 2012 г. е на стойност 

358 милиона щатски долара, но само година преди това е достигал над 700 милиона. Износът 

                                                           
1Пълен доклад на https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf 
2Независимо от публикуването си през 2016 г., изданието на UNCTAD разглежда периода между 2003 г. 
и 2012 г.  

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf
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на страната е съсредоточен почти изцяло в дизайна и по-конкретно в интериорния и модния 

дизайн. Докладът отбелязва, че филмовата индустрия на България показва един от най-

бързите темпове на растеж сред европейските държави. Очаквано, основните търговски 

партньори на сектора са от ЕС – Италия е на първо място с 53 милиона долара български износ 

през 2012 г., следвана от Германия и Франция.  

Сходни резултати могат да бъдат открити и у Захариева (2016)3, която се фокусира върху 

ролята на творческите дейности в икономиката на България като цяло, отново през призмата 

на външната търговия. Захариева отбелязва, че секторът е във фокуса на редица стратегии и 

програми както на европейско, така и на национално ниво, което би следвало да повлияе за 

положителното му развитие. Сред тенденциите от последните години, описани от нея, е 

възходът при създаването на видеоигри, които през 2015 г. съставляват 23% от общия износ на 

сектора. 

Върху развитието на творческите дейности в София се съсредоточават Томова и Андреева 

(2011)4. Според техния анализ в края на миналото десетилетие креативните отрасли са 

създавали до 7,5% от общия обем на добавената стойност в столицата, но същевременно 

София е съсредоточавала в себе си почти 80% от добавената стойност на отрасла в цялата 

страна. Към момента на изследването най-голям ръст бележат софтуерът и видеоигрите, както 

и културното наследство. Анализът на Томова и Андреева сочи, че с творчески дейности в 

столицата са били заети 54 000 души, като водещата група предприятия са били 

микрофирмите.  

 

3. Обхват и определение на отрасла на творческите дейности 

Необходимата отправна точка при проучването на творческите дейности е ясното дефиниране 

и ограничаване на сектора. Определението, ползвано от UNCTAD, е доста подходящо за 

начало:  

„Творческите дейности едновременно изискват големи натрупвания на знание и са 

трудово интензивни, особено онези с голяма концентрация на творчески продукт, 

например създаването на филми или театър“.5 

Особено характерно за творческите дейности е липсата на претворяване на материал в 

продукт, както е при повечето производства. Основният „входен“ материал са знанието, 

способностите и въображението на авторите, които се ползват за създаване на нов продукт6. 

Това определение е доста полезно при статистическото ограничаване на творческите 

дейности. На база на него са изведени конкретните отрасли според актуалната Класификация 

на икономическите дейности, представени в Таблица 1 по-долу. Тази селекция далеч не 

претендира за изчерпателност; напълно възможно е известна част от творческите дейности да 

са останали извън нея, но въпреки това подбраните дейности представляват най-доброто 

приближение, което позволява използваната класификация. 

 

                                                           
3Виж https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/2981 
4Виж https://www.president.bg/docs/1352301215.pdf 
5Виж доклада, цитиран в бележка 1. 
6По-подробно описание на 
https://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Project_Publications/97/Marketing_Material/De
fining_the_Creative_Industries.pdf 

https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/2981
https://www.president.bg/docs/1352301215.pdf
https://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Project_Publications/97/Marketing_Material/Defining_the_Creative_Industries.pdf
https://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Project_Publications/97/Marketing_Material/Defining_the_Creative_Industries.pdf
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Таблица 1. Икономически дейности в обхвата на творческите дейности в КИД-2008 

Код по КИД-2008 Наименование на позицията 

58.11 Издаване на книги 

58.21 Издаване на компютърни игри 

59.1 Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания 

59.2 Звукозаписване и издаване на музика 

60 Радио- и телевизионна дейност 

62.01 Компютърно програмиране 

71.11 Архитектурни дейности 

73.1 Рекламна дейност 

74.1 Специализирани дейности в областта на дизайна 

74.2 Дейности в областта на фотографията 

90 Артистична и творческа дейност 

Източник: КИД-2008 

Както се вижда от таблицата, няма и по-конкретно понятие, което да обхване всички тези 

дейности, освен „творчески дейности“; поотделно те са прекалено различни и разнопосочни, 

за да могат да бъдат обединени с по-прецизен термин.  
 

4. Ролята на творческите дейности в икономиката на София 

Тъй като на областно ниво статистиката не изчислява оценки на брутната добавена стойност по 

икономически дейности, като показател за размера на отделните дейности и дяла им в 

столичната икономика тук ползваме произведената от тях продукция. За 2016 г.7 творческите 

дейности взети заедно съставляват 5,9% от икономиката на столицата или 3,3 милиарда лева 

произведена продукция от общо 55,5 милиарда в София. През последните години творческите 

дейности заемат все по-важно място в столичната икономика, като делът им се е увеличил с 

0,7 процентни пункта от 2012 година насам или с 0,8 милиарда лева в реално изражение. 

Разпределението вътре в сектора обаче далеч не е равномерно – по 1/3 от произведената 

продукция в него, или грубо по над милиард лева за 2016 г., се падат на рекламната дейност и 

на програмирането. Обратно, най-малко продукция има в издаването на компютърни игри (5,9 

милиона лева), фотографията (11,9 милиона) и издаването на музика (21,9 милиона)8.  

Графика 1 по-долу представя разпределението на творческия сектор според произведената 

продукция на включените в него дейности. 

                                                           
7Към момента на писане на настоящото изследване НСИ не разпространява дори предварителни данни 
от бизнес статистиката за 2017 г. на необходимото за целите му ниско ниво. По тази причина последните 
данни съм към 2016 г. 
8При двете най-малки групи причината най-вероятно се крие в статистическото групиране, тъй като 
издаването на компютърни игри не е включено в рамките на програмирането и по-конкретно 
производството на компютърни игри. 



Графика 1. Разпределение на творческия сектор в Столична община според произведената 

в отделните икономически дейности продукция, 2016 г. 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

Отделните икономически дейности в рамките на творческия сектор далеч не се развиват 

равномерно. Най-бързо се разраства отрасълът, който през 2016 г. заема най-големия дял от 

агрегираното производство – програмирането, чиято продукция е нараснала с 88,5% спрямо 

2012 г., както и дизайнът, чието производство се е увеличило с 99,8%. Част от дейностите обаче 

се свиват за същия период. По-конкретно, произведената продукция в архитектурните 

дейности е намаляла с 31,6% до 118 милиона лева, а тази в издаването на компютърни игри – 

с 11,2%. Графика 2 обобщава тенденциите в развитието на отделните дейности.

Графика 2. Динамика на  избрани сегменти на творческия сектор в Столична община, 2012-

2016 г., милиони лева произведена продукция 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ. Включени са само отрасли с над 100 милиона лева 

произведена продукция през 2016 г. 
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Графиката ясно демонстрира бурното развитие на ИТ сектора в София9; докато при останалите 

сегменти на творческия отрасъл, с изключение на дизайна, се наблюдава умерен ръст, то 

програмирането расте много бързо. Съдейки по динамиката на повечето от разглежданите 

сектори, изглежда малко вероятно бъдещият ръст на творческия сектор като цяло да дойде от 

някой от тях, а най-вероятно основните му двигатели през следващите няколко години ще 

продължават да са програмирането и дизайнът. Потенциал за развитие има в областта на 

производството на филми, въпреки че секторът засега остава относително малък на фона на 

другите творчески дейности.  

Творческите дейности имат по-голямо значение за икономиката на столицата, отколкото за 

тази на страната като цяло, като към 2016 г. делът им в произведената продукция е повече от 

два пъти по-малък – 2,5% в България като цяло срещу 5,9% в София. Това е напълно обяснимо 

предвид голямата степен на концентрация на креативните дейности в столицата – 86,4% от 

целия сектор е съсредоточен в София. Има обаче значителни различия между отделните 

дейности. Част от тях са съсредоточени почти изцяло в столицата – 93,5% от радио- и 

телевизионната дейност и 96,3% от създаването на филми и телевизионни предавания са в 

града. Други са далеч по-разпръснати по територията на страната – фотографията (50%) и 

архитектурата (68,5%), например. Графика 3 представя дяловете на София във всички 

творчески дейности през 2016 г.  

Графика 3. Дял на София в отделните сегменти на творческите дейности в България 

според произведената продукция, 2016 г. 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

                                                           
9Подробен анализ на състоянието и тенденции на ИТ сектора в София от Института за пазарна 
икономика на http://investsofia.com/wp-content/uploads/2017/10/IT_Sector_Analysis_Sofia_Sept-
2017_BG.pdf 
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Творческият сектор в София е съставляван от общо 7 500 фирми или малко над 6% от всички 

предприятия в столицата. Техният брой обаче нараства с малко по-бърз от средния за страната 

темп, като броят им през 2016 г. се е увеличил с 1/5 спрямо 2012 г. Почти една трета от тези 

компании са в сферата на рекламата – повече от 2 000 фирми са в този сектор, следвани от 

фирмите в програмирането и архитектурата с по около 1 300. Най-малко фирми се занимават с 

издаване на компютърни игри – едва 16 (виж бележка 8 по-горе), а други 97 са в сферата на 

радио и телевизионната дейност; те са и единствените, чиито брой намалява през 

разглеждания в настоящото изследване период. Обратно, най-бързо расте броят на фирмите, 

занимаващи се с издаване на компютърни игри (129% повече през 2016 г. спрямо 2012 г.) и 

програмиране (54%). 

Графика 4. Разпределение на общия брой фирми в творческите дейности според техния 

сегмент, 2016 г.  

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 
 

Каре 1: Гейминг индустрията на София 
 
Най-бързо растящият сегмент на развлекателната индустрия днес са видеоигрите – в рамките 
на две десетилетия те успяха да се превърнат от нишово в универсално забавление и дори да 
създадат сериозна среда за съревнование в лицето на електронните спортове. Създаването на 
компютърни игри е неизменна част от развитието на столичния IT сектор – от средата на 90-те 
години насам София е дом както на местни български студиа, така и ауторсинг дестинация за 
водещи фирми в бранша в световен мащаб.  

Първата фирма, която доказва, че произведени в България игри могат да бъдат успешни в 
световен план, е Haemimont Games още в началото на новото хилядолетие. Създадена през 
1997 г., тя се налага на пазара със своите реално-времеви стратегии Tzar и Celtic Kings, като 
втората успява да продаде над 1 милион копия след издаването си през 2003 г. На запад 
Haemimont е популярна най-вече с поредицата Tropico – мениджмънт симулатор, вдъхновен 
от Куба на Фидел Кастро, който поставя играча в ролята на диктатор на тропически остров. 
Днес екипът от над 50 програмисти и дизайнери е съсредоточен върху ролевата игра Victor 
Vran и симулатора на космическа колонизация Surviving Mars. 

Друг важен играч на гейминг пазара от ранните години на неговото развитие е създадената 
през 2001 г. Black Sea Studios. Фирмата е създадена от част от екипа, работил върху Tzar. Най-
популярното заглавие на Black Sea е реалновремевата стратегия Knights of Honor, 
съсредоточена върху военното, дипломатическо и икономическо развитие на средновековни 
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нации. През 2007 г. студиото е придобито от немската Crytek, но в този период от развитието 
си не публикува значими заглавия. През 2017 г. Black Sea е придобита от британския 
разработчик Creative Assembly, собственост на Sega, известна със емблематичната поредица 
исторически походови стратегии Total War, и преименувана на Creative Assembly Sofia. 
Българският екип на Creative Assembly, който днес наброява около 60 души, работи върху 
разширенията на Total War: Rome II. 

Сред най-големите фирми в аутсорсинг сегмента на софийската гейминг индустрия е и 
българският клон на френския разработчик Ubisoft. Фирмата участва на българския пазар от 
2006 г., а софийското студио взема активно участие в разработката на популярната екшън 
поредица Assassin’s Creed, както и игрите, вдъхновени от романите на Том Кланси. Ubisoft Sofia 
е и една от по-големите фирми в IT сектора с над 180 служители. 

Вероятно най-популярната българска компютъра игра е Imperia Online, публикувана за първи 
път от разработчик със същото име през 2005 г. Фокусираната предимно върху икономическо 
развитие и военно дело масова мултиплейър онлайн игра е преведена на над 30 езика и има 
над 35 милиона регистрирани потребители. Свидетелство за успеха на Imperia Online е 
скорошното им придобиване от страна на Stillfront Group през октомври 2018 г. на стойност 10 
милиона евро. Само за първото полугодие на 2018 г. играта е генерирала приходи от над 4 
млн. евро и е носител на много награди за онлайн гейминг. 

На мобилния фронт в София работи аутсорсинг студио на Gameloft, собственост на медийния 
конгломерат Vivendi. В българския клон на фирмата работят както програмисти, така и 
дизайнери и тестери на игри за мобилни устройства. Фирмата е най-известна със серията си от 
симулатори на автомобилни състезания Asphalt.  

 

5. Заетост в творческите дейности в София 

Към 2016 г., фирмите в сферата на творческите дейности са осигурявали заетост на 32,7 хиляди 

души в София. Взети заедно те формират 4,7% от всички заети в столицата. Важно е да 

отбележим, че приблизително 1/3 от тях са в областта на програмирането – 13,5 хиляди души, 

а в областта на рекламата работят други 7,1 хиляди. Очаквано от прегледа на дяловете по-

горе, с издаване на игри са заети едва 117 души, със звукозапис – 249. Графика 4 представя 

пълното разпределение на заетостта в сектора.  

Графика 5. Разпределение на заетите в творческите дейности в София, 2016 г. 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 
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В София са съсредоточени 3/4 от заетите в творческия сектор в страната (общо 44,3 хиляди 

души). Това разпределение не е равномерно между отделните дейности в него –докато 93% от 

заетите в производството на филми и ТВ предавания са в София, то едва 35% от заетите във 

фотографията и 53% от тези в дизайна работят в столицата. В повечето творчески дейности 

делът на Столична община е между  65 и 80%10.  
 

Най-много от заетите в творческите дейности в София са в микрофирмите с до 9 заети лица – 

11,4 хиляди души през 2016 г. В това отношение творческите индустрии не са по-различни от 

повечето други икономически дейности. Обратно, в големите фирми с над 250 заети работят 

3,7 хиляди души. Това разпределение обаче не е валидно за всички креативни дейности. Така, 

например, в производството на филми и ТВ предавания най-много заети има в големите 

фирми, а в програмирането и радио- и телевизионната дейност – в средните (с между 50 и                    

249 заети). С други думи, особеностите на специфичните отрасли в рамките на креативния 

сектор диктуват в колко големи екипи се работи. 
 

В динамика заетите в творческите дейности като цяло са нараснали с 1/3 в периода между 

2012 и 2016 г. Също както с произведената продукция, ръстът не е равномерен между 

отделните дейности – най-бързо расте заетостта в програмирането, със 153%, следвано от 

дизайна – със 142%. Единствената дейност, при която се наблюдава спад, е радио- и 

телевизионната дейност, където заетостта през 2016 г. е едва 83% от тази през 2012 г. 

Интересен казус е и рекламата, където няма никаква промяна – в сектора през 2012 г. са заети 

7190 души, а през 2016 г. – 7192. 
 

Каре 2: Успехът на V-ray 
 
Софийската фирма Chaos Group e отговорна за създаването на един от най-популярните 
софтуери за 3D рендиране, превърнал се в индустриален стандарт за много дейности – от 
създаването на филми и видеоигри, през продуктов дизайн до архитектура. 

Фирмата е създадена през 1997 г., като публикува първата версия на основния си продукт 
през 2002 г. V-ray се налага като предпочитан плъгин за триизмерно рендиране 
благодарение на високото качество на резултатите си, съчетано с относително високата 
скорост на изпълнение на задачите. V-ray се отличава с фотореалистичност на осветлението, 
материалите, текстурите и цветовете, а част от популярността му се дължи и на 
възможността за включване на плъгина в широк набор от приложения – 3ds Max, Maya, 
Blender, Nuke. 

Широката популярност на V-ray идва с все по-масовото разпространение на употребата на 
компютърна графика в киното, тъй като софтуерът е известен като един от най-лесно 
приложимите към големи проекти, каквито са пълнометражните филми. По тази причина той 
е ползван в множество популярни филми – от Avatar и X-men до популярния сериал на HBO 
Game of Thrones. 

Именно по тази линия идва и най-видимият успех на Chaos Group, която през 2017 г. 
получава награда „Оскар“ за технологични постижения в киното за цялостния си принос към 
развитието на приложението на компютърно генерирани 3D изображения на големия екран. 

Днес Chaos Group има представителства в България, САЩ и Източна Азия, в които са заети 
приблизително 140 души, а сайтът за фирмена информация Owler оценява годишните 
приходи на фирмата на почти 9,5 милиона долара годишно. 

                                                           
10Големият детайл на класификацията на икономическите дейности, ползван при определянето на 
творческите дейности, не позволява разделението на заетите по пол и образователна степен, въпреки 
че тези данни биха дали доста по-ясна картина на структурата на заетостта в сектора.  
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6. Заплащане и производителност на труда в творческите 

дейности в София 

Средно претеглената брутна месечна заплата11 в творческите дейности в София през 2016 г. е 

била 2401 лева – значително над средната за столицата, която е била 1292 лева през същата 

година. Причина за това е най-вече включването на програмирането сред творческите 

дейности. Ако ги изключим от сметката, средната заплата в сектора остава 1406 лева месечно, 

което отново е над средната стойност, но доста по-близо до нея. Графика 6 представя 

средните заплати във всички подсектори на творческите дейности в София.  

Графика 6. Средна брутна месечна заплата в творческите дейности в София, лв./месец, 

2016 г. 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

Другият фактор, който тласка надолу средните нива на заплащането в творческите дейности, са 

нереалистично ниските заплати във фотографията, творческите дейности и дизайна. Причини 

за това биха могли да бъдат сиви практики или различни видове трудово договаряне 

(например, за почасова работа или по авторски договори). 

Заплатите в творческите дейности в София нарастват чувствително през последните години – в 

периода между 2012 и 2016 г. се наблюдава ръст от цели 42%. Това е следствие едновременно 

на значителния ръст на заплатите и на броя заети в програмирането, което, както видяхме по-

горе, влияе силно върху средната заплата в сектора. Предвид това, че разглежданият период е 

на значителен икономически подем, във всички отделни дейности се наблюдава увеличение 

на заплатите, но с неравномерен темп – най-бавен е той при издаването на книги (7%) и 

производството на филми и ТВ програми (12%). Най-бърз ръст пък се наблюдава при 

програмирането (38%), дизайна (39%) и фотографията (38%), но по различни причини – докато 

при програмирането и дизайна това се държи на бързото развитие на секторите, то при 

                                                           
11Тъй като „творчески дейности“ не фигурира като понятие в статистиката, НСИ не предоставя данни за 
заплащането в него. Ползваната тук цифра е средната стойност на включените отделни дейности, 
претеглена спрямо заетите в нея лица за съответната година.  
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фотографията, предвид че дори в края на периода средното заплащане е едва 561 лева,                    

най-вероятно причината за чувствителното увеличение е много ниската база в началото на 

периода и административни решения като стабилното покачване на минималната заплата и 

минималните осигурителни прагове последните години. 

Най-честото обяснение за разликите в заплащането между отделните икономически дейности, 

географски региони и мащаби на предприятията са разликите в производителността на труда в 

тях – с други думи там, където отделните работници произвеждат повече, работодателите си 

позволяват по-високи заплати12. Избраният тук метод за измерване на производителността на 

труда е предпочитаният от Евростат13 – брутна добавена стойност (БДС) на заето лице, тъй като 

заобикаля повечето допускания на другите подходи. 

Очаквано, предвид естеството на отрасла, най-високата производителност сред творческите 

дейности в София е в компютърното програмиране – средно 48 хиляди лева годишно БДС на 

зает. Много близо до програмирането е и радио- и телевизионната дейност с 45 хиляди лева 

на зает, следвана от производството на филми и телевизионни програми с 28 хиляди лева на 

зает. Далеч зад всички останали дейности, чиято производителност на зает попада в интервала 

между 10 и 20 хиляди лева, отново е фотографията, където според данните на НСИ 

производителността на труда е едва 3,9 хиляди лева БДС на зает. Динамиката на 

производителността също е далеч от еднозначна, като при някои дейности тя дори намалява – 

такива са например книгоиздаването (-12% през 2016 г. спрямо 2012 г.) и архитектурата (-8%). 

При повечето обаче се наблюдава много голям ръст – повече от два пъти тя е нараснала в 

радио- и телевизионната дейност (156%) и звукозаписа (119%), а при останалите ръстът е 

между 20% и 50%. 

Графика 7. Заплати и производителност на труда в София, 2012-2016 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

                                                           
12Преглед на връзката между производителност на труда и заплати за България на 
https://ime.bg/bg/articles/ima-li-vryzka-mejdu-proizvoditelnostta-na-truda-i-zaplashtaneto/ 
13 Виж https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_productivity 
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В творческите дейности в София се наблюдава много близка връзка между заплащането и 

производителността на труда; тя е по-близка дори и от тази в страната или в София като цяло. 

 

Каре 3: Филми „Made in Sofia” 
 
Една от успешните истории на приватизацията в България е тази на бившите държавни 
филмови студиа в Бояна, днес известни като Nu Boyana Film Studios.  

Историята си студиата водят от 1962 г., когато са създадени като държавна фирма за 
производство на филми, като в този период в тях са снимани както популярни телевизионни 
филми като „На всеки километър“ и „Войната на таралежите“, така и игрални филми като 
„Хан Аспарух“ и „Време разделно“. Пикът на дейността на „Бояна“ в социалистическия 
период е през 80-те години, когато оттам са излизали средно по 20-25 пълнометражни 
филми годишно, заедно с десетки телевизионни и кратки заглавия, а в тях са били заети 
почти 2 хиляди души. 

През 90-те години моделът на дейност на студиата е предимно предоставяне на услуги и ко-
продукции вместо собствени продукции, като в този период те участват в създаването на 
„Ъндърграунд“, „Малкия Буда“ и „Версинжеториск“. 

През 2005 г. идва и окончателната приватизация на студиата и създаването на Nu Boyana Film 
Studios, a новият собственик са холивудските студиа Nu Image и Millenium Films. Сделката е 
на стойност 5 милиона евро. 

Оттогава насам студиата край София стават мястото на заснемане на редица ААА филми, най-
популярните сред които са екшън поредицата The Expendables, продължението на фентъзи-
историческия филм „300“ и Thick as Thieves, както и няколко телевизионни сериала. 
Понастоящем в няколкото фирми около Nu Boyana работят 450 души, а годишните им 
приходи са около 50 милиона лева по последна информация от 2015 г.  

 

7. Инвестиционна дейност в творческите дейности 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в творческите дейности в София са били общо 206 

милиона евро14 с натрупване в края на 2016 г. Най-много от тях – 70,4 милиона евро, са в 

областта на програмирането, но радио-  и телевизионната дейност също се нарежда близо с 

64,8 милиона евро. Останалите дейности в рамките на креативния сектор привличат 

значителнопо-малко чуждестранни инвестиции, като в производството на филми и ТВ 

предавания те са били 28,3 милиона евро, а в рекламата – 23,9 милиона евро. Що се отнася до 

останалите дейности, всички те са с ПЧИ под 10 милиона евро всяка, като такива във 

фотографията и звукозаписа на практика отсъстват. 

Чуждестранните инвестиции в творческите дейности в България са съсредоточени почти 

изцяло в София – делът на столицата в общите ПЧИ в отрасла е бил 92,4% през 2016 г., като на 

практика не се е изменил спрямо 2012 г., когато е бил 92,9%. Степента на концентрация на 

инвестициите е различна в отделните дейности, но остава много висока при почти всички – 

изключение прави дизайнът, където едва 43,3% от ПЧИ са в София, както и фотографията, 

където делът на столицата е 63%. 

                                                           
14Заради малкия брой предприятия НСИ не предоставя данни за ПЧИ за издаването на компютърни 
игри. 
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В периода между 2012 и 2016 г. ПЧИ с натрупване в творческите дейности в София са 

нараснали с 28,5%, като голяма част от този ръст се дължи на рязкото повишаване на 

инвестициите в програмирането (60%) и радио- и телевизионната дейност (61%). Най-голямото 

увеличение се наблюдава в дизайна – 198% за 2016 спрямо 2012 г., но номинално 

чуждестранните инвестиции в него в края на периода са едва 1,9 милиона евро. 

Сходна е и динамиката при разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, 

които са 122 милиона лева общо в творческите дейности през 2016 г. И тук най-големият ръст 

спрямо 2012 г. е при дизайна (160%), следван от програмирането (114%). Прави впечатление 

относително големият дял на производството на филми и телевизионни предавания, които се 

нареждат на второ място след програмирането с над 30 милиона лева разходи за придобиване 

на ДМА през 2016 г. Графика 8 описва пълното разпределение на инвестициите в дълготрайни 

материални активи в София. 

Графика 8. Разходи за ДМА в творческите дейности в София през 2016 г., хиляди лева 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

 

8. Износ на творческия сектор в София 
Част от творческите дейности са силно ориентирани към износ на услуги. Това важи с особена 

сила за програмирането, където повечето продукция е за износ. През 2016 г. левовата 

равностойност на приходите от износ на творческия сектор достига 1,15 милиарда лева 

(приблизително половината от произведената продукция в отрасла) спрямо 425 милиона само 

пет години по-рано. Почти целият обем на износа, както и почти целият ръст обаче се дължи 

на програмирането – в края на разглеждания период обемът на износа от тази дейност е 808 

милиона лева, като той почти се е удвоил в рамките на една година, а общият му ръст спрямо 

2012 г. е трикратен. 

Останалата част от износа на творческите дейности в София е съсредоточена в рекламата                    

(207 милиона лева) и производството на филми и ТВ предавания (103 милиона лева); от 

останалите включени дейности, износът на нито една не надхвърля 10 милиона лева през 2016 

г. По тази причина, не е особено смислено да се разглежда динамиката в тях. Формално 

звукозаписът, например, отбелязва ръст на износа от 1574%, а фотографията –1115%, но това 

се дължи изцяло на ниската база, от която започват в началото на периода – съответно 407 и 

128 хиляди лева. От трите категории, в които е съсредоточен повечето износ на творческите 

дейности, най-бърз ръст се наблюдава при рекламата – 273% за 2016 г. спрямо 2012 г., 
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следвана от програмирането – 163% за същия период. Обяснение може да се търси във факта, 

че и двете дейности са обект на т.нар. аутсорсинг или изнесени услуги, които се развиват с 

бурни темпове в София и няколко други областни центрове през последните години. В 

творческия сектор като цяло ръстът е 171% в рамките на разглеждания период. Графика 9 по-

долу описва динамиката на отделните сегменти в рамките на творческите дейности.

Графика 9. Динамика на износа на избрани творчески дейности 2012-2016 г., милиони 

левове15 

 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ.  

 

9. Заключения 
Прегледът на данните за творческите дейности в София през последните няколко години 

позволява открояването на няколко основни тенденции и развития, описани накратко по-долу: 

 Към края на 2016 година в индустриите, идентифицирани като креативни, има общо                

7,5 хиляди предприятия, като 2 хиляди от тях са в областта на рекламата, а други                         

1,4 хиляди – в областта на компютърното програмиране. Столицата отговаря за 61% от 

всички фирми, заети в креативните индустрии. 

 Произведената продукция на фирмите в креативните браншове e 3,3 милиарда лева 

през 2016 г., като водещо тук е програмирането с 1,2 милиарда, следвано от рекламата 

с 1,1 милиарда лева. Продукцията е по-съсредоточена в София от предприятията, като 

в столицата се произвеждат 86,4% от цялата левова равностойност на произведеното в 

идентифицираните сектори. 

 Използвайки дяла от произведената продукция, креативните индустрии съставляват 

5,9% от икономиката на София и 2,5% от тази на страната. 

                                                           
15НСИ не предоставя данни за издаването на компютърни игри и радио- и телевизионната дейност. 
Графиката включва само дейностите със значителен износ. 
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 Заетите в креативните индустрии в столицата са 33 хиляди души или 4,7% от всички 

заети работни места в града. В България като цяло в тези браншове работят 44 хиляди 

души. 

 Важността на креативните индустрии за икономиката на столицата нараства през 

последните години, като в периода между 2012 и 2016 г. делът им е нараснал от 5,2% 

на 5,9%. 

 За същия период заетостта в бранша е нараснала с 33%. 

 Инвестициите в дълготрайни материални активи в креативните браншове през 2016 г. 

възлизат на 122 милиона лева спрямо 93 милиона през 2012 г. 

 През същия период преките чуждестранни инвестиции с натрупване в креативните 

индустрии са нараснали от 172 милиона евро на 209 милиона евро към края на 2016 г.; 

това са около 1,5% от всички ПЧИ в столицата. 

 Заплащането варира значително между различните браншове на креативните 

индустрии - от над 3700 лева брутна месечна заплата в програмирането до 560 лева 

във фотографията през 2016 г; във всички браншове между 2012 и 2016 г. заплащането 

е нараснало с между 20% и 30%. 

 Творческите дейности са силно ориентирани към външни пазари, като през 2016 г. 

общият обем на износа им е бил 1,15 милиарда лева; почти целият износ е 

съсредоточен в програмирането, производството на филми и предавания, рекламата. 
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