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Стартъп и 
иновационната 
екосистема в София



София е дом на една от най-развитите 
стартъп екосистеми в Централна и 
Източна Европа и е стартъп хъб на 
Балканите.

София, с 1,3 милиона жители, има 
международна репутация на динамичен 
технологичен център и предлага лесен 
достъп до инвестиционните фондове на 
ЕС и до европейския единен пазар от 550 
милиона потребители. 



ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ЕКОСИСТЕМА В СОФИЯ

СТАРТЪПИТЕ В СОФИЯ

В София е една от най-динамичните стартъп и предприемачески екосистеми в 
Централна и Източна Европа. През 2012 г. Европейският инвестиционен фонд 
отпуска 21 милиона евро чрез програма JEREMIE за два фонда за рисков капитал– 
Eleven – акселератор, подкрепящ предприятия в ранен етап на развитие и сийд 
фонда LAUNCHub Ventures.  Това става двигател за значителното нарастване на 
броя на стартиращите предприятия и инвестиционната дейност в града.  

Наред с двата фонда, и зародилата се общност от бизнес ангели започва да 
инвестира в компании на етап идея или в ранна фаза на развитие. Инкубаторите и 
пре-акселераторските програми предоставят знания и умения на начинаещи 
предприемачи. Зараждането и разрастването на общност от рискови инвеститори 
в София допринася за увеличаващата се подкрепа към  стартъпите в напреднал 
етап на развитие или в процес на разрастване. 

Но този бърз предприемачески растеж не се дължи единствено на наличието на 
европейско финансиране. Други фактори, благоприятстващи стартъп 
екосистемата включват историческото развитие на технологичния сектор  в 
България от 30-те години на миналия век; натрупването на опит, знания и умения 
от МСП и стартиращите предприятия, улеснения достъп до международното 
ноу-хау,  подобрения обмен на информация и знания между организации и 
предприемачи. 

Между 2013-2018 г.  са създадени около 2000 стартъпа в страната, като половината 
от компаниите, получили финансиране, съществуват и до днес, според данни на 
Министерство на икономиката на Република България. Преобладаващ дял от 
старъпите са били създадени в София.  По данни от доклада на EDIT.BG -  
InnovationShip 2017, който разглежда развитието на иновационната екосистема в 
страната, в България е имало общо 415 стартъпи в края на 2017 г., 219 от които са 
извършвали дейност или в областта на разработването на цифрови продукти 
(30%), или в предлагането на дигитални услуги (70%). 

Новото анкетно проучване за 2018 г. InnovationShip 2018 прави преглед на 
българската дигитална екосистема за трети пореден път и съдържа данни за 213 
различни компании. 

http://www.sofia-da.eu/images/iniciativi/ISIS_Sofia_ENG.pdf

http://edit.bg/wp-content/uploads/2017/11/innovations

hip-2017-14-11-EN-print.pdf

http://edit.bg/wp-content/uploads/2018/11/innovationship-2018-en-pdf.pdf
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ФОКУС ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ

СОФИЯ И БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ КЛАСАЦИИ

Министерство на икономиката на Република България определя ролята на 
иновациите като ключова за развитието на страната. По този начин, 
Иновацационната стратегия за интелигентна специализация на България 
2014-2020 г. (ИСИС) очертава четири икономически сектора: мехатроника и чисти 
технологии, информационни и комуникационни технологии, здравословен живот 
и биотехнологии, и нови технологии в креативни (творчески) и рекреативни 
индустрии. 

Столична Община стана първата община в България със своя собствена стратегия 
за интелигентна специализация – Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация на София, което отново подчертава значението за развитието на 
София на две от четирите области, определени в националната стратегия за 
развитие – Информатика и ИКТ и нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии.  

През последните години София успя да привлече най-добрите таланти от региона 
и да се превърне в един от бързо растящите предприемачески центрове на 
Балканите. През 2015 г. списание „Форбс“ класира София сред топ 10 на 
най-добрите градове в света за започване на бизнес.

През 2017 г. България стана втората най-иновативна страна със средни доходи в 
света, най-ефективна на иновации и с най-голям потенциал за развитие на 
иновационни технологии в Югоизточна Европа (ЮИЕ), според Глобалния 
иновационен индекс за 2017 г. и доклада “Югоизточна Европа: Финтек и 
Иновации“, изготвен от SeeNews.

other – provoke banks to focus on innovation.
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https://www.forbes.com/sites/amyguttman/2015/11/29/top-10-cities-in-the-world-to-launch-your-startup-some-may-surprise-you/#580f4ac37e57

https://www.forbes.com/sites/amyguttman/2015/11/29/top-10-cities-in-the-world-to-launch-your-startup-some-may-surprise-you/#580f4ac37e57

https://www.globalinnovationindex.org/Home

https://www.globalinnovationindex.org/Home
https://seenews.com/reports/ReportType

https://seenews.com/reports/ReportType

https://www.globalinnovationindex.org/Home

https://seenews.com/reports/ReportType object/southeast-europe-fintech-and-innovations-2018-163702
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Със 70 активни стартиращи и 
разрастващи се предприятия във финтех 
сектора, България се нарежда на второ 
място по брой  финтех компании в 
Югоизточна Европа. 



ПРЕДИМСТВА ЗА СТАРТЪПИ В СОФИЯ

Най-ниският корпоративен данък в ЕС – 10% плосък данък.

Най-ниският данък върху доходите на физическите лица в ЕС – 10% плосък данък.

Едни от най-достъпните условия в Европейския Съюз за стартиране на бизнес – 
отнема само 3 дни, а изискуемият минимален капитал за регистрация на дружество е 

1 евро (всички такси за регистрация в ЕС са под 100 евро).

В София разходите за труд са едни от най-конкурентните спрямо големите градове в ЕС. 

Разходите за живот са по-ниски в сравнение с европейските столици 
и другите големи градове.

ДИГИТАЛНА ИНФРАСТУКТУРА

Развита дигитална инфраструктура, включително безжична, LTE и пълно 
покритие на оптичен интернет при ниски разходи за широколентов достъп. 

Втората най-висока средна скорост на интернет връзка в региона, изтегляне
и качване съответно до 24 и 15 Мегабита в секунда. 

23 университета, 100 000+ студенти, 63 изследователски центъра и независими 
софтуерни училища.

Висококвалифицирана работна сила и изобилие на таланти – София има конкурентен 
човешки капитал от добре образовани и опитни професионалисти, по-специално 
инженери и IT специалисти.

На 3-то място в Европа и на 10-то място в света по брой сертифицирани IT специалисти. 
Над 72% от IT специалистите в България работят в София. 

90% от ИКТ и технологичните компании се намират в София.

ТАЛАНТИ И СТАРТЪП ЕКОСИСТЕМА

КОНКУРЕНТНИ БИЗНЕС ЦЕНИ

БЛАГОПРИЯТНИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ
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РИСКОВ КАПИТАЛ В СОФИЯ

София има динамична и бързо развиваща се стартъп и предприемаческа екосистема, с 
разрастваща се общност за дялово и рисково финансиране (VC). Повечето от 
организациите  са със седалище в София. Освен че предлага на предприемачи от цял свят 
възможности за установяване на контакти с местни компании и инвеститори, София 
осигурява и международна бизнес среда и възможност за комуникация с чуждестранни 
инвеститори и заинтересовани страни.

Bulgarian Private Equity and Venture Capital Association (BVCA) обединява частни 
инвеститори, фондове за рискови капиталовложения и предприемаческата общност в 
България.  Асоциацията работи заедно със своите членове за подобряване на бизнес 
средата и за стимулиране на иновациите и растежа в страната и страните в Централна и 
Източна Европа.

ФОНДОВЕ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ

• BlackPeak Capital – е ко-инвестиционен фонд, инвестиращ с приоритет в бързо-растящи  
малки и средни предприятия от Югоизточна Европа.
• Empower Capital – фонд за дялов капитал на стойност 21 млн. евро, осигуряващ достъп 
до собствен капитал и квази-капитал на развиващи се български компании. 
• LAUNCHub Ventures – фонд за рисков капитал, насочен към технологични стартъп 
компании в начална фаза на развитие от Югоизточна Европа. 
• Postscriptum Ventures - фонд за рисков капитал с широко портфолио на инвестиции в 
стартъпи и нишови проекти предимно в сферата на възобновяемата енергия и 
технологиите. 
• Eleven Ventures – инвестиционен фонд, насочен както към предприемачи в начална 
фаза или ранен етап на развитие тала и към зрели предприятия, които вече са 
изградили продукт и търсят разрастване. 
• NEVEQ Capital Partners – най-старият фонд за рисков капитал  в България и един от 
малкото в Централна и Източна Европа, които управляват повече от един инструмент за 
рискови инвестиции. NEVEQ е инвестирал в корпоративни приложения, софтуерна 
инфраструктура и индустриални вертикални приложения, уеб и мобилни устройства.
•  NEVEQ II Fund – подкрепя растежа и производителността в сектори като корпоративен 
софтуер, анализи, енергийна ефективност и др. 
•  Rosslyn Capital Partners – компания за частни дялови инвестиции и управление, която 
инвестира в различни индустрии и сектори като производство, храни и напитки, 
телекомуникации, информационни технологии, възобновяема енергия, селско 
стопанство и недвижими имоти.
•  BrightCap Ventures - технологично ориентиран фонд за рисков капитал, ръководен от 
предприемачи и подкрепян глобално, инвестира в акселераторски компании (до 200 
000 евро на компания)  и такива на ранен етап от тяхното развитие (до 3,5 милиона евро 
на компания) , в области, които отговарят на глобалните нужди на пазара, като софтуер 
и инженерни науки. 
• Morningside Hill - мениджър на Фонда за рисков капитал на Фонда на фондовете. 
Очаква се общият размер на инвестициите да достигне до 67 млн. лв. Средствата ще 
бъдат използвани за дялови и квази-дялови инвестиции в иновативни 
високотехнологични МСП в ранен етап от развитие.  Инвестицията за една компания ще 
бъде в диапазон от 1.7  до 7 милиона лева. 
• Innovation Accelerator - фонд от 15,6 млн. евро, осигуряващ достъп до дялово 
инвестиране и квази-дялово инвестиране на български стартиращи компании. 
Ключовите приоритетни сектори са: здравеопазване, образование, грижа за възрастни 
хора, бързооборотни потребителски стоки, транспорт и логистика, медии и 
софтуер.Care for the elderly, FMCG, Transport and Logistics, Media and Enterprise Software.

http://bvca.bg/en/

http://www.blackpeak-capital.com/

http://empowercapital.net/

https://www.launchub.vc/

http://www.postscriptum.com/

https://www.11.me/

http://neveq.com/

http://neveq.com/en/companies/theme/neveq-ii

http://rosslyncp.com/

http://www.brightcap.vc

http://www.fmfib.bg/en/news/101-fund-of-funds-has-selected-fund-manager-to-invest-over-bgn-67-mln-in-hitech-and-innovative-companies

https://innovationaccelerator.bg/
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РИСКОВ КАПИТАЛ В СОФИЯ

Бизнес ангели
Наред с фондовете за инвестиции в компании в ранна и най-ранна фаза на 
развитие, нарастваща общност от ангелски инвеститори подкрепя предприемачи, 
които са на ниво  идеен етап или в много ранен стадий на развитие.
 
•  Българската Асоциация на Бизнес Ангелите в България има за цел да осигури 
връзка и взаимодействие между предприемачи и бизнес ангели.
•   The CEO Angels Investment Club група от старши мениджъри и предприемачи, 
свързани с България, които инвестират собствени ресурси в стартиращи 
предприятия в замяна на дялов капитал. 

http://www.sofia-da.eu/images/iniciativi/ISIS_Sofia_ENG.pdf

http://ebancee.org/member/bulgarian-business-angel-association/

https://ceoclub.bg/angels/
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СПОДЕЛЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В СОФИЯ

В София оперират над 25 споделени работни пространства и до края на 2019 г. 
предстои техният брой да се увеличи. Сред споделените работни пространства в 
София са: Puzl CowOrKing, Betahaus, Work&Share, 1HUB, init Lab, SOHO, Cosmos 
Coworking Camp, NGO House, MOVE Together.

Sofia Tech Park отвори врати през 2016 г. и е един от малкото специализирани 
научни и технологични паркове в региона. Паркът включва мащабен лабораторен 
комплекс, иновационен форум, интерактивен детски център TechnoMagicLand и 
инкубатор за иновативни компании.

През 2019 г. се очаква да бъда открит  центъра за ко-иновации Resonator. 
Резонатор ще предостави  площ от 800 м2   творческо работно място с 
лаборатории, оборудвани с най-съвременни технологии, устройства и прототипни 
съоръжения, които да стимулират съвместните иновации, приложното обучение и 
възможностите за сътрудничество за стартиращи и иновативни компании. 

MISSIA23 е творчески център за дизайн, визуални изкуства, реклама, игри, медии, 
музика, филми и др., който отвори врати през април 2019 г. в София. 

https://www.puzl.com/ http://www.betahaus.bg/en/ https://www.workandshare.io/ http://1hub.io/ https://initlab.org/?lang=en http://soho.bg/index-en.php http://cosmos.camp/
http://cosmos.camp/ http://ngohouse.bg/en/ https://move.bg/coworking

http://sofiatech.bg/en/

https://www.facebook.com/Resonator-1751442668488900/

https://missia23.com/
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АКСЕЛЕРАТОРИ И ИНКУБАТОРИ

Startup Sofia Accelerator – инициатива на Столична Община 
в подкрепа на иновативни, стартиращи и социални 
предприемачи в процеса им на подготовка за 
кандидатстване за финансиране от банки и инвеститори.   
Тримесечният акселератор предлага грантове до 5000 евро 
на проект и осигурява наставничество, комуникационна и 
институционална подкрепа, както и достъп до споделено 
работно пространство и бизнес средата.

https://www.campusx.company/

https://fi.co/s/sofia

http://cleantech.bg/

https://www.11.me/

http://www.startitsmart.com/en/

https://prexcelarate.eu/

https://sofiatech.bg/news/bulgarian-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
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Акселераторите и инкубаторите играят решаваща роля за растежа на стартъпите, тъй като 
предлагат множество възможности за тяхното развитие: ноу -хау,  експертни познания, 
наставничество,  възможности за свързване с бизнес мрежи и стартов капитал. Някои от 
акселераторите и инкубаторите, развиващи дейност в София са:

• CampusX – един от водещите инкубатори за технологични компании и таланти в Югоизточна 
Европа. Подкрепя иновативни идеи и ускорява техния път към растежа. 
•  Founder Institute Sofia – 3,5 месечен пре-сийд акселератор за стартъпи, подпомага стартиращите 
компании да изградят устойчиви операции чрез установяване на мрежа за подкрепа от местни 
стартъп експерти и предоставяне на структуриран процес за изграждане на бизнес. Завършилите 
програмата програми са привлекли над 700 млн. долара.
• Climate-KIC Accelerator Bulgaria – най-големият акселератор за зелени технологии  в Европа, 
който подпомага стартиращи предприятия в ранен етап.  В България акселераторът се управлява 
от CleanTech Bulgaria.  Програмата му е подходяща за млади компании, spin-off фирми, 
предприемачи от нестопански организации, насочени към устойчиви бизнес решения, чисти 
технологии и климатични иновации.  По време на трите си издания програмата е инвестирала в 
24 отбора, които са привлекли над 1 млн. лв. външни инвестиции и са реализирали на пазара 
редица иновативни продукти. 
• Eleven Ventures – иновативен акселератор и фонд за рисков капитал, който предлага широк 
набор от услуги в подкрепа на  европейски стартиращи предприятия в ранен етап, предоставя 
наставничество и първоначален капитал на предприемачите с идеи.
•  Start it Smart – интензивен 10 седмичен пре-акселератор, предлагащ менторска програма с над 
40 обучения и споделено работно пространство. Един от най-старите инкубатори в България, 
Start it Smart е подкрепил повече от 300 стартиращи фирми, има около 150 партньори в тази 
сфера и е изградил щирока общност, благодарение на събитията, които организира. 
•  Strategy+Business Lab PrEXCELerator – пре-акселератор, подкрепящ стартиращи предприятия да 
валидират своите идеи, да намерят подходящо финансиране и да се развият на подходящите 
международни пазари. Програмата на PrEXCELerator покрива над 15 индустрии,  13 дигитални 
технологии и се осъществява в сътрудничество с 5 български университета и над 100 експерти и 
ментори в 15 консултативни съвета.
• Sofia Tech Park and Source Institute program - програмата ще стартира през 2019 г. и ще бъде 
насочена към приложната наука и комерсиализацията на научните разработки. 



ПОДКРЕПЯЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

В София има силна предприемаческа общност и голямо разнообразие от 
организации, които предоставят на новосъздадените фирми информация и 
насоки, както и съдействие за развитие и разрастване. Някои от тях включват: 

•   Sofia Investment Agency
•   Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency
•   Municipal Guarantee Fund for SME-s, Sofia

•   Enterprise Europe Network Bulgaria (EEN Bulgaria)
•   European Business Angels Network (EBAN)
•   International Business Alliance (IBA) Bulgaria
•   Economic Development via Innovation&Technology (Edit.bg)
•   Global Entrepreneurship Monitor Bulgaria (GEM)
•   Move.bg

Правителствени и общински органи: 

От 2018 г., местната екосистема има  своята първа асоциация, представляваща 
интересите на  стартъп основателите. Bulgarian Startup Association (BESCO) (BESCO) 
е неправителствена организация, която действа като мост между стартъпи, частни 
и институционални инвеститори, правителството и заинтересовани страни в 
сферата на иновациите.  

Други организации, подкрепящи стартъп екосистемата включват:

•   Bulgarian Association of Business Angels
•   Bulgarian Outsourcing Association (BOA)
•   Bulgarian Private Equity and Venture Capital Association (BVCA)
•   Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE)
•   StartUP Foundation
•   Bulgarian Association of Software Companies (BASSCOM)
•   Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI)
•   Bulgarian Fintech Association
•   Bulgarian Industrial Association (BIA), и много други.

Фондации и Асоциации: 

Мрежи и платформи за предприемачи:

http://www.sofia-da.eu/images/iniciativi/ISIS_Sofia_ENG.pdf

http://investsofia.com/en/
https://www.facebook.com/Bulgarian-Association-of-Business-Angels-879800625451016/
http://investsofia.com/wp-content/uploads/2018/07/FISP_webit_OGFMSP_PDF_07June2018.pdf

https://besco.bg/

https://www.facebook.com/Bulgarian-Association-of-Business-Angels-879800625451016/
https://outsourcinginbg.com/
https://bvca.bg/en/
https://www.ablebulgaria.org/en/

http://www.basscom.org/

https://fintechbulgaria.org/
https://www.bcci.bg/english/

https://en.bia-bg.com/

https://een.ec.europa.eu/
http://www.eban.org/
https://en.bia-bg.com/
http://edit.bg/
http://gemorg.bg/
https://move.bg/
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СЪБИТИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

В СВЕТОВНИТЕ МЕДИИ

През 2019 г. София беше домакин на събития като European Business Angels 
Network’s Annual Congress 2018 , а през 2017 г. – The Central European Startup 
Awards.

В допълнение към ежедневните срещи, споделяне на знания и 
високоспециализирани конференции и събития, София е домакин и на две от 
водещите годишни стартъп събития в Югоизточна Европа – Digitalk и WEBIT.  През 
юни   2018 г. градът посрещна the Digital Assembly- събитие, организирано 
съвместно от ЕК и Българското председателство на Съвета на ЕС. Първото 
българско изложение за стартъп иновативни компании  Sofia Startup Expo също се 
проведе  през 2018 г. 

Други значими събития за стартъп и иновации включват: Innovation Explorer, 
JPrime, HackConf, Startup Weekend и много други. 

•   Podcast: Bulgaria reverses the IT brain drain (VentureBeat)
•   Bulgaria Rising: Can a Growing Startup Movement Reinvent the Country’s Economy? 
(VentureBeat)
•   Bulgaria – Open for Business (Euronews)
•   Innovation Nation: Ten Tech Startups in… Bulgaria? (Balkan Insight)
• List of innovative Bulgarian companies & organizations (Министерство на 
икономиката и BESCO)
•   10 Top Cities Around The World To Launch Your Startup (Forbes)
•   Is Sofia the Real Digital Capital of the New Markets? (Forbes)
•   Bulgaria – ‘Europe’s Greatest Sandbox’ (BBC)
•   Mergers and Acquisitions in the Bulgarian Tech Ecosystem in 2018 (Trending Topics)

http://www.sofia-da.eu/images/iniciativi/ISIS_Sofia_ENG.pdf

http://www.ebansofia2018.com/

https://www.digitalk.bg/ https://www.webit.org/festival/2018/ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2018-sofia

https://sofiastartupexpo.eu/en/
https://sofiastartupexpo.eu/en/

http://innovationexplorer.bg/ https://jprime.io/
https://www.hackconf.bg/en/ http://communities.techstars.com/bulgaria/sofia/startup-weekend

https://www.ft.com/content/6cada822-88e9-11e8-b18d-0181731a0340
https://venturebeat.com/2018/03/23/bulgaria-rising-can-a-growing-startup-movement-reinvent-the-countrys-economy/

http://www.euronews.com/2018/06/28/bulgaria-open-for-business
http://www.balkaninsight.com/en/article/innovation-nation-ten-tech-startups-in-bulgaria--06-06-2018
https://innovation.besco.bg/

https://www.forbes.com/sites/amyguttman/2015/11/29/top-10-cities-in-the-world-to-launch-your-startup-some-may-surprise-you/#1d31be8c7e57
https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2016/04/14/is-sofia-bulgaria-the-real-digital-capital-of-the-new-markets/#19013b6c7bbf
http://www.bbc.com/storyworks/travel/tales-from-bulgaria/innovation
https://www.trendingtopics.at/bulgaria/ma-deals-bulgarian-tech-ecosystem-in-2018/

http://centraleuropeanstartupawards.com/grand-finale-day
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