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ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Кмет на София

Икономиката на София продължава да се развива най-динамично в сравнение с останалите
градове в страната и столицата запазва своята конкурентоспособност в годините на
пандемията. Запазването на финансовата стабилност на общината бе най-важната ни задача
в пандемията, наред със справянето с предизвикателствата в сектора на здравеопазването и
социалната сфера.
София има най-висок кредитен рейтинг за България – BBB със стабилна прогноза. От края на
2021 г. взехме решение и София стана първата община, включена в системата на държавните
финанси (Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и основната част от
общинските средства са в БНБ, което е гаранция за стабилност и прозрачност.
София продължава да привлича млади и образовани хора. Столицата ни (Област София-град)
е единствената, която според официалното преброяване на населението през 2021 г. на НСИ
увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14,7%. Съчетанието на
образовани, талантливи хора и добра бизнес среда продължава да е в основата на
конкурентните предимства на София за привличане на технологични компании.
Екологията, чистотата на въздуха, транспортът, образованието и дигитализацията са водещи
сектори за развитието на града и са ключови за всички проекти, по които работим.
Осигуряването на екологичен транспорт е важно за подобряване на качеството на въздуха в
София. Строителството на метрото е мой личен приоритет и тази година продължаваме с
разширението на още 3 км, след като изградихме и пуснахме в движение първите 12 км от III
линия.
Столичната община създава условия за развитие на бизнеса. През изминалата година на
криза подкрепихме малкия и среден бизнес като въведохме облекчения, благодарение на
които над 7,5 млн. лв. са останали в компаниите.
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София през последните години има силно развита технологична и предприемаческа
екосистема. Тя концентрира продукцията на 88% от сектора на информационните и
комуникационните технологии по данни на бранша. Най-голям дял в добавената стойност на
града продължава да има търговията, следвана от информационните и комуникационни
технологии и услуги. През 2020 г. информационните и комуникационните технологии
допринасят за 22% от добавената стойност в икономиката на София. През втората половина
на 2021 г. се наблюдава сериозно раздвижване в дигиталната сфера, в т.ч. възвръщане на
интереса на чуждестранни компании към столицата.
По моя инициатива Столична община създаде различни финансови инструменти за подкрепа
на иновативните стартъп компании.
През миналата година София стана част от европейската инфраструктура, свързана със
суперкомпютрите, и същевременно в града започна изграждането на първия в България
Център за върхови постижения в областта на Информационните и комуникационни
технологии в сътрудничество със Софийския университет и научните среди. Това съчетание
на нови технологии, наука и бизнес дава възможности за развитие на икономика на знанието,
за иновации и привличането на инвестиции в столицата.
Всичко това позиционира София сред градовете, които развиват новите технологии, които
създават възможности и с потенциала си продължават да привличат умни и талантливи
млади хора.
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ГЕНЧО КЕРЕЗОВ

Заместник - кмет на направление
“Дигитализация, иновации
и икономическо развитие“

София се развива пред очите на всички ни с небивала динамика. Това води със себе си отговорност
в лицето на общината да се адаптира своевременно, разработвайки и прилагайки решения, които в
повечето случаи да са дори изпреварващи възможностите днес, за да можем да бъдем пълноценен
управленски орган утре.
През напрегнатата 2021 успяхме да превърнем София в първия град с таксономичен анализ в
Европа. Столична община е може би първият град в Централна и Източна Европа, който отваря тази
тема. Ние възложихме вече изготвянето на анализа за инвестиционните проекти на общината и
искаме част от пилотните проекти, които вече стартирахме, както и нови проекти, които имаме, да
бъдат анализирани през призмата на таксономията. Анализът ще даде оценка как ще се отразят
тези инвестиции в града върху екологичната среда, социалните фактори и доброто управление.
Важно е много отрано да бъде заложена тази рамка на мислене, за да създаваме устойчиви
градове на бъдещето занапред.
София успешно интегрира за по-малко от година нова система за кандидатстване и записване в
детска градина и първи клас и система за онлайн промяна на адресна регистрация, които пожънаха
огромен успех. Важно е това, че изградихме модел на работа, който успешно комбинира
технологичното ноу-хау на компании с посоката на община София и обратната връзка, която
получаваме от гражданите, защото само така услугите, които предоставя градът, могат да бъдат
истински функционални, съвременни и – в крайна сметка – широко използвани. С това успешно
подсилваме рамката за дигитализация на администрацията, заложена в Стратегията за дигитална
трансформация.
София е точно толкова силна, колкото са силни вътрешните и външните ѝ партньори. Затова през
изминалата година успяхме да сключим множество ключови нови партньорства и да заздравим
предишни, с което постепенно налагаме столицата на България на европейската и световната
карти като един истински и водещ иновативен хъб. Изключителна чест, но и отговорност е, че
градът ни расте във всички добри класации благодарение на общи усилия, с което той става все
по-разпознаваем на световната сцена – както откъм специфично иновативно ноу-хау, така и откъм
управленски решения, които вдъхновяват и други европейски градове да ги прилагат успешно в
своите посоки на развитие. Вярвам, че точно тази способност за трансфер на умения и решения,
вътрешно сред останалите градове в страната и външно в Европа и отвъд, е изключително полезна
за скрепяване на партньорските взаимовръзки и поддържане на принципите на Европейския съюз
за единство и сътрудничество. Наш дълг е да излезем от световната криза по-свързани, по-разумни
и дейни и по-добри от всякога.
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Д-р Мария Попова - Христова
Главен изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции /СОАПИ/

Урбанизацията продължава с бързи темпове и прогнозите са до 2050 г. две трети от световното
население да бъде концентрирано в градовете. София е 14-и по големина град в Европа и заедно с
другите градски центрове на континента и по света се конкурира за устойчиво развитие, работни
места и висок стандарт, таланти и добра градска среда.
Силната икономика е основата на един добре развит град от бъдещето. Затова и в ежедневната ни
работа сме фокусирани върху това да осигурим широко споделен просперитет в нашия град - чрез
инструменти за привличане на повече бизнес и инвестиции, укрепване на ключови сектори,
подкрепа на предприемачите и собствениците на бизнес в столицата, които представляват сърцето
и душата на местния пазар на труда.
Знаем, че стимулирането на устойчив икономически растеж ще донесе повече работни места,
по-високи доходи, по-висок стандарт на живот, по-здравословна, устойчива и приобщаваща
градска среда и ще запази високата конкурентоспособност на града ни.
София има целия необходим потенциал да продължи да се развива като модерен и зелен град.
Неслучайно столицата се изкачи в класацията на fDi Magazine и TNW „Технологични градове на
бъдещето 2021” и се нареди на 19-о място сред 76 града, а според класацията на CBN София е дом
на 93 от ТОП100 софтуерни компании в България.
Градът е водеща икономика у нас с 43% от БВП и съсредоточава най-бързо развиващата се и
най-малко засегната от кризата индустрия в България - информационните технологии, което
осигурява на столицата по-малко въздействие и по-бързо възстановяване от икономическата
криза. София е безспорен лидер и по инвестиционна активност. Тук работят най-голям брой
предприятия спрямо населението. Привлечените преки чуждестранни инвестиции са значително
повече от средните за България. Градът води и по брой студенти, а над 40 000 бъдещи висшисти и
над 30 000 ученици в VIII клас изучават STEM специалности или така наречените “професии на
бъдещето”.
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През последната година София направи важни стъпки в дигитализацията на административните
услуги, в насърчаването на гражданското участие в решенията за града, в отварянето към
иновативни решения от местния бизнес, в кооперирането с научните и академични среди, в
инфраструктурата и в още много ключови за просперитета на града насоки. Щастливи сме, че
стартирахме и първата по рода си у нас градска инициатива Sofia IS за обединение на местната
администрация и компании от града за предоставяне на интегрирано обслужване и безплатно
съдействие към инвеститори в процеса на установяване на операции в столицата.
Не само класациите, но и развитието на местните компании и инвестиционната среда показаха
продължаващия растеж на София въпреки поредната предизвикателна година. Логистика,
управление на бизнес процеси, автомобилен софтуер, автономни самолети, финтех, онлайн
търговия, фармация и производство са част от секторите, в които столични компании привлякоха
внимание с успешните си бизнес истории за установяване на операции в столицата. Експанзията
на чужди пазари, привлечените инвестиции от местни и чужди фондове, признанието с
международни награди и включване в класации, разрастването на капацитета на вече
съществуващи звена доказахадългосрочните намерения на инвеститорите в града. Динамичното
развитие на столицата трябва да продължи. Вярваме и работим за това да разкажем още много
успешни истории от сектори като биотехнологиите, изкуствения интелект, роботиката, финансовите
технологии, автомобилостроенето и аерокосмическа индустрия, производството, креативните
индустрии и много други. София е и мястото, на което е създаден и се развива успешно първият
български еднорог. Стартиращата компания Payhawk, която комбинира управлението на разходи и
плащания за бизнес клиенти, достигна оценка на стойност 1 милиард долара.
Затова и през 2022 г. ще останем фокусирани върху привличане на нови инвеститори, осигуряване
на стабилна среда за действащите компании в града, укрепване на ключови сектори, подкрепящо
и приобщаващо отношение на града към бизнеса - сътрудничество, което вярваме е в основата на
дългосрочен икономически растеж, устойчивост и качество на живот в града. Освен вече
започнатите, ще търсим и нови оперативни партньорства между градската администрация и
бизнеса чрез преки сътрудничества, откритост, дългосрочно планиране, стимули и съдействие за
продължаващо стабилно развитие на нашия жизнен и красив град - София.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНОВАЦИИ
И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“
Направлението е създадено през 2020 г., за да подкрепи развитието на
София като интелигентен, дигитален, иновативен и технологичен град.
Новото звено консолидира и води всички проекти по дигитализация на
градската среда и ще продължи да привлича още инвеститори от
високотехнологичния и развойния сектор в София. Направлението се
фокусира върху увеличаването на броя и качеството на общинските
електронни услуги, отворените данни и интелигентните градски решения.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ: разработване на решения,
подпомагащи дигиталното и иновационното развитие на София. Осигуряване
на високо качество на живот за гражданите и създаване на нови бизнес
възможности.
ИНОВАЦИИ: подкрепа на трансформацията на София в платформа за
иновации, позволяваща разработването и прилагането на нови цифрови услуги
и интелигентни решения.
ГРАДЪТ КАТО СЪЗДАТЕЛ НА ПАЗАРИ: превръщане на София в пазар за
дигитални продукти и услуги, създадени от софийски компании.
Идентифициране или създаване на пазари за цифрови услуги на местно,
национално или глобално ниво и улесняване на достъпа до тези пазари.
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ: увеличаване на броя и качеството на общинските
електронни услуги. Намаляване на административната тежест и оптимизиране
на административните процеси.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩНОСТ: създаване и ангажиране на общност от различни
заинтересовани групи с цел улесняване на процеса на дигитализация.
Насърчаване на участието на различни местни заинтересовани страни
(граждани, НПО, предприятия, академични среди) с цел улесняване на процеса
на дигитализация и развитието на София като модерен и интелигентен град.
СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ КОНТАКТИ: установяване на контакти и мрежи с
потенциални местни и международни партньори, научни и образователни
институции, браншови организации, представители на местната власт.
ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗИ: предоставяне на информация и анализи, свързани
с дигиталната трансформация, развитието на София като интелигентен град и
състоянието на икономическата среда в града.
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Като част от Столичната община, Агенцията за приватизация и
инвестиции на София безвъзмездно подкрепя местни и чужди
инвеститори да изградят успешен бизнес в града ни. Ние разказваме
техните успешни истории в страната и по света.
» Консултации, свързани с изискванията на местното и националното законодателство, оценка на бизнес
средата и възможностите в конкретна индустрия
» Подкрепа във всеки етап на създаване на бизнес – първоначалното събиране на данни, анализ на бизнес
климата, осигуряване на подходящи контакти и съвети за търсене на най-добрите служители и експерти,
подкрепа при избор на място за офис/производствена база и др.
» Столичната община посредством Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции стимулира
чуждите и местните инвеститори чрез програма “Инвеститор клас В“
» Предоставяме доклади, статистики и анализи за бизнес климата на гр. София
» Подкрепяме публично-частните партньорства
» Съдействаме за финансиране на стартъпи в приоритетните индустрии
» Предлагаме индивидуално обслужване
» Подпомагаме и подкрепяме партньорства за развитието на екосистеми
» Съдействаме за финансиране на стартъпи от европейски фондове, от общински фондове и всякакви други
алтернативни публично-частни взаимодействия за подкрепа
» Съдействаме за съкратени административни процедури
» Предоставяме възможност за закупуване на общинска земя без търг за инвеститорите, притежаващи
сертификат клас В
» Съдействаме за юридически консултации
» Предлагаме консултации за пазара на труда и човешките ресурси
» Предлагаме консултации за офис, търговски и индустриални недвижими имоти
» Подобряваме развитието на сътрудничеството с администрацията, бизнеса и академичната общност
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БЪЛГАРИЯ: ПРОФИЛ НА СТРАНАТА
Площ: 110 993.6 км2
Население: 6 520 314
Столица: София
Най-голям град: София (население 1 480 830)
Език: български
Часова зона: EET (UTC+2)
Част от Европейския съюз от 1 януари, 2007 г.
Член на НАТО от 29 март, 2004 г.
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ВАЛУТЕН КУРС НА ЛЕВ КЪМ ЕВРО:

1 EUR= 1.95583 лева
Българска народна банка

БВП:

132 744 млн.лв. НСИ (2021)

БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО:

17 299 лв. НСИ (2020)

РЪСТ НА БВП:

9.9%
НСИ (2020)

ДЯЛ НА СОФИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БВП:

40%
Икономически и инвестиционен профил на
Столична община (2020)

БВП НА СОФИЯ:

51 281 млн.лв. НСИ (2020)

БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СОФИЯ:

38 891 лв. НСИ (2020)

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК:

10%

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

10%

ИНДЕКС НА ПРОСПЕРИТЕТ LEGATUM:

48-о място от 167 държави

ИНДЕКС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА:

35-о място от 180 държави
(Фондация „Heritage“ (2021))

ГЛОБАЛЕН ИНДЕКС „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ “:

55 от 132 държави
(Световен икономически форум (2020))

През 2021 г. София се изкачи нагоре в ежегодната класация на FDI
Intelligence и групата на Financial Times за “Технологични градове на
бъдещето 2021“, извършвана с цел да се отбележи развитието на
Европейските градове с най-обещаващи перспективи за стартъп
бизнеси и инвестиции в технологии и иновации. Проучването включва
данни от 76 европейски града и оценява инвестиционните
възможности, наличието на квалифицирана работна ръка и развитието
на инфраструктурата.
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Защо София?
10 ПРИЧИНИ ДА УСТАНОВИТЕ И РАЗВИЕТЕ
БИЗНЕСА СИ В СОФИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ТАЛАНТИ

Над 57% от населението
е с висше образование

Висококвалифицирана
работна ръка

Над 50 000 заети в
сектора на ИТ

23 университета, 100 000+ студенти,
63 развойни центрове, 30+ частни ИТ училища

НИСЪК ВАЛУТЕН РИСК

Фиксиран курс на българския лев към еврото.
Нисък валутен риск за инвеститорите в
сравнение с други страни извън еврозоната.

5% от заетите работят в сектора на
творческите индустрии

43 000 заети в ВРО и SSC
сектора, с над 30 езика

Високо ниво на владеене на английски,
руски, немски, испански и френски

КОНКУРЕНТНИ
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Най-ниските общи разходи за труд в ЕС (базирани на
средни почасови разходи за труд). Ниски разходи за
наем на офис пространства - 15 евро/м2 средна
цена за офис “клас А”. Една от най-ниските цени на
индустриално енергопотребление в ЕС.

ГЛОБАЛНИТЕ ЛИДЕРИ В РАЗВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ И ИНФ ОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВЕЧЕ СА В СОФИЯ
София е регионален ИКТ център. Световни лидери като SAP Labs, VMWare, IBM, CISCO,
Bosch, Coca-Cola, Financial Times вече оперират центрове за развойна дейност, наемат и
развиват хиляди висококвалифицирани професионалисти.
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ДОСТЪПНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

1-3 часови полети до повечето европейски
столици. Летище София, с над 7
милиона пътници годишно - само на 20 мин.
от центъра на града. Добре развит обществен
транспорт, с 52 км метро.

Използвайте София за отправна точка
към европейски и азиатски пазари като
установите бизнес в България, държава
- членка на ЕС, част от 550 милионен
пазар.

ЛЕСНО Е ДА СТАРТИРАТЕ
И РАЗВИЕТЕ СВОЯ БИЗНЕС

АТРАКТИВНА
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

» Начален капитал от 1 евро
» 2-3 работни дни за регистриране на фирма
» Ниски такси за регистриране на фирма

10% Един от най-ниските

корпоративни данъци в ЕС.
Най-ниският данък върху доходите на
физически лица в ЕС.

РАЗВИТА ДИГИТАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Една от най-високите средни скорости на
интернет в Европа. Средна скорост 46,22 Mbps
според класация на Worldwide Broadband Speed
League.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ ОТ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Компаниите, регистрирани в България,
имат достъп до програми и фондове на
ЕС за проекти с национален и с
европейски обхват.
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СОФИЯ-ОБЩ ПРОФИЛ
Със своята хилядолетна история София е един от най-старите градове в Европа.
София е най-големият град, център на административната, съдебната и изпълнителната власт в
страната (Народно събрание, Президентство, Министерски съвет и всички министерства), както и
финансов, образователен, културен, бизнес и най-голям икономически център на България.
Населението на София надвишава 1 480 830 милиона души (1.3 милиона вкл. околностите) на площ от
492 км2. София произвежда 40% от брутния вътрешен продукт на България и 1/3 от износа на
държавата. Шестнадесет процента от износа са продукт на ИТ сектора в града.
София има една от най-динамичните стартъп и предприемачески екосистеми в Централна и Източна
Европа поради изобилието от технически таланти. Капиталът, който е на разположение на местните
стартиращи компании, играе важна роля в позиционирането на София на предприемаческата карта
на Европа. Заетостта в сектора на творческите индустрии също се увеличава.
София привлича таланти. Двадесет и три от 54 български университета се намират в София. В града
има около 100 000 студенти.
Добре развитата транспортна инфраструктура, с обществен авто, трамваен и електро транспорт,
както и растящатата мрежа на метрото правят София добре свързан град. Най-голямото
международно летище в страната е само на 20 минути от центъра на София.
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ДЕМОГРАФИЯ
НАСЕЛЕНИЕ

Население на София и околностите
Околности: 238 476
София: 1 308 412

Общо: 1 546 888

» Източник: НСИ, 2020

ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ НА СОФИЯ
Демографско развитие и особености на София

На фона на повечето други общини в страната, София има добри демографски показатели. През
последните двадесет години столицата постепенно повишава населението си – от под 1.2 милиона
души в началото на века до над 1 480 830 по последни данни за 2021г. Постоянният приток на млади
и активни хора е ключов за потенциала на столицата и подкрепя развитието на най-динамичните
отрасли.
Население на София през 2001, 2011 и 2020 г.
2020

1 308 412

2011

1 296 615

2001

1 100 000
» Източник: НСИ
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ПАЗАР НА ТРУДА
София е сред по-младите и най-бавно застаряващи области в страната. През 2020 г. на 100 младежи
под 14-годишна възраст е имало 117 лица на възраст над 65 години. Отношението между работещи и
пенсионери е благоприятно: през 2020 г. на всеки 100 души на възраст между 15 и 64 години е имало
26 над 65 години. Това от своя страна означава, че работната сила която живее на територията на
Столична община ще бъде по-малко засегната от процесите на застаряване в средносрочен план,
особено в сравнение с области с по-ясно изразени негативни демографски процеси. От значение е
също и профилът на миграцията – София е дестинация както за висше образование, така и за
повечето от специалистите в сферата на високите технологии, което я прави привлекателна най-вече
за млади хора.
На фона на свиването на населението на страната като цяло, работоспособното население на София
остава относително стабилно – в групата на 15-64 годишните общият му брой е намалял с
приблизително 10 хиляди души в рамките на последните три години. Ако вземем обаче населението
на 65 и повече години, което все по-често остава активно на пазара на труда и на работните си места,
обемът на работната сила се разширява до 1.13 милиона души, а спадът в рамките на последните три
години е под 2 хиляди души. Разбира се, при такова допускане следва да се направи и уточнението, че
не цялото население над 65 годишна възраст може да се включи в работната сила, но пък делът на
трудоспособните в него нараства с подобряването на здравеопазването и общите условия на живот.
Работоспособно население, брой лица между 15 и 64 г. и над 15 годишна възраст в София,
2018-2020 г.

881 038

2020

1 111 862

897 467

2019

1 132 655

902 680

2018

1 134 619

0

200 000

400 000

600 000

Население 15

800 000

1 000 000

1 200 000

Население 15+

» Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2021г.
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Разпределението във възрастовите групи също е благоприятно.
Работоспособно население, брой лица между 15 и 64 г. и над 15 годишна възраст в
София, 2018-2020 г.
25

22,7
България без София

20

17,6

София
15

9,1

10

5

4,64,2

5,6
4,2

15 - 19

20 - 24

6,6
5,0

6,3

8,2
6,6

25 - 29

30 - 34

35 - 39

8,6
7,3

7,67,9

7,3
6,4

7,0
5,3

7,1

50 - 54

55 - 59

60 - 64

5,3

0
40 - 44

45 - 49

65+

» Източник: Доклад на ИПИ - „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2021 г.

COVID-19 И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В СОФИЯ
Пазарът на труда в София, дори в условията на пандемия и безпрецедентна криза, се доказа като
гъвкав и устойчив на външни шокове. До голяма степен динамиката на пазара на труда е
предопределена от икономическата структура на столицата и най-вече – от високия дял на наетите в
сферата на информационните и комуникационните технологии, както и в разнообразни бизнес услуги,
в т.ч. класически професионални дейности и аутсорсинг на бизнес процеси. Профилът на
безработните също е показателен за структурата и особеностите на пазара на труда в София. През
2020 г. средногодишният брой на хората с регистрация в бюрата по труда над 1 година е бил малко
над 1163 души, с лек спад спрямо 2019 г.
Hа практика почти всички регистрирани безработни в София успяват да си намерят достатъчно
бързо работа, което е от значение и за потенциалните инвеститори в общината, които могат да
разчитат на достъп до добре подготвена работна сила при почти отсъстващ проблем с групи, трайно
загубили трудови навици и умения.
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Структура на безработните лица в София според професионалната квалификация и
образованието, 2020 г.

3 373

2 094
848

6 713
8 582

6 266

11 595
3 890

Работническа професия
Специалисти
Без квалификация

Висше
Професионално
Начално

Средно
Основно

» Източник: Доклад на ИПИ - „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2021г

• Висока заетост и по време на пандемията
През 2020 г. коефициентът на заетост в столицата достига 74.4% за населението между 15 и 64
годишна възраст, на фона на 68.5% средно за страната. Спадът в заетостта на работоспособните
спрямо 2019 г. е с 2 пр.п. за София – малко над средния за страната, но предвид гъвкавостта на
трудовия пазар на столицата най-вероятно той ще се възстанови по-бързо в сравнение с останалите
области. Услугите доминират пазара на труда в София, като дигиталният сектор е най-бързо
растящият и добавя работни места дори по време на пандемията.
Общо 746 хиляди души са наети в София през 2020 г., като в годината на пандемията общият им брой
намалява. Водеща остава динамиката в дигиталната сфера, която отчита най-голям ръст както в
продукцията, така и в наетите лица.
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Структура на наетите по трудово и служебно правоотношение в София, 2020 г.

Административни и
спомагателни
дейности
63 722

Търговия и ремонт
146 533

ИКТ, далекосъобщения
88 347

Преработваща
промишленост
58 313

Професионални
дейности и научни
изследвания
53 145

Транспорт,
складиране и
пощи
50 587

Строителство
45 914

Финансови и
застрахователни
дейности
42 274

Държавно
управление
40 274

Образование
38 059
Хуманно
здравеопазване и
социална работа
36 328

Хотелиерство и
ресторантьорство

26 245

Култура,
спорт и
развлечения
11 667

Други
дейности
15 051

Операции с
недвижими
имоти
10 896
ВиК услуги ,
управление на
отпадъци
8933

» Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2021г.

Наблюдават се чувствителни разлики между заплатите в отделните икономически дейности. Това е
особено видимо, ако сравним икономическата дейност с най-високи средни възнаграждения – ИКТ и
далекосъобщенията, с най-нископлатените работни места в хотелите и ресторантите. Средната
заплата в ИКТ сектора достига 40 хиляди лева на година или почти два пъти над средната за София.
Общото ниво на заплащане обаче се повишава във всички сектори, като ръстът в средните заплати е
над 10% за поредна година. Най-бързият ръст през последните години се наблюдава в аутсорсинг
сектора, отчасти заради относително ниската стартова позиция преди десетилетие.
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Средна брутна месечна заплата по икономически дейности в България и в София, 2020 г.

ИКТ, далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Професионални дейности и научни изследвания
1 621

Държавно управление

3 394
3 656

2 069
2 178
1 996
1 924
1 945

Енергетика
Добивна промишленост
1 391

Средно

2 223
2 473
1 972
2 378

1 913
1 417
1 720
1 213
1 700
1 283
1 622
1 203

Хуманно здравеопазване и социална работа
Търговия и ремонт
Операции с недвижими имоти
Преработваща промишленост

1 114

ВиК услуги, управление на отпадъци

1 560
1 459
1 554
1 164
1 547
1 123
1 397
1 095
1 307
1 117
1 255
1 005
1 089
917
1 084
758
836

Образование
Транспорт, складиране и пощи
Строителство
Административни и спомагателни дейности
Култура, спорт и развлечения
Селско, горско и рибно стопанство
Други дейности
Хотелиерство и ресторантьорство
0
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България
София
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4000

» Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2021г.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Предвид високата производителност на труда и добавена стойност на работещите в София, не е
изненадващо, че в столицата са и едни от най-високите заплати в страната. За 2020 г. средната
брутна заплата в общината достига над 22 хиляди лева годишно. Средният ръст в столицата също
изпреварва този в България като цяло – в рамките на последното десетилетие заплатите в София са
се удвоили.
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Средна брутна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в
София и в България, 2015-2020 г., лева
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20 000

15 000
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14 531

10 000

5 000
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» Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2021г.

ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА ЗНАНИЕТО
София се нарежда на 27-мо място от общо 278 европейски региона, включени в Индекса
за работни позиции, изискващи интелектуална дейност, за 2020 г., със 101 заети в
сферата на знанието на всеки 1000 заети лица. Представя се много добре в
технологичните и творческите сектори. Някои от специфичните предимства на града са в
дизайна и ИТ сектора.
» Източник: Индекс за работни позиции, изискващи интелектуална дейност, в Европа от 2020 година

Осигурителни разходи за сметка на работодателя – регионално сравнение

*Максималният осигурителен доход за 2020 е 3 000 лева на месец
» Източник: Институт Molinari
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Гърция

Унгария

Словакия

Чехия

Румъния

Полша

Хърватия

България

Общ разход на работодателя за 1 евро нетна заплата

Задължителната социална осигурителна вноска се разделя между работодателя и
служителя в съотношения 55/45. Служителят заплаща 13.78% от общите разходи, докато
работодателят внася между 18.92% и 19.62% в Бюджета. Максималният осигурителен
доход 3 000 лева на месец.

КОДЕКС НА ТРУДА
РАБОТНО ВРЕМЕ

РАБОТНИ ДНИ
21 дни на месец
249 дни в годината

ГОДИШЕН ПЛАТЕН
ОТПУСК
минимум 20 дни
на година

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
ПРЕЗ 2021
12 дни

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

БЕЗСРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
Продължителност: без ограничение
Изпитателен срок: до 6 месеца
Предизвестие: 1 месец

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД
не повече от 300 работни часа годишно
Заплащане: +50%
В почивни дни : +75%
На национални празници: +100%

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
Продължителност: до 3 години
Изпитателен срок: до 6 месеца
Предизвестие: 3 месеца

ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО
до 3 години
I година - държавата изплаща на
работника 90% от месечната брутна заплата,
до определена фиксирана сума
II година -държавата заплаща 650 лв месечно
III година - без заплащане
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Чуждестранни служители и
ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КАДРИ
Граждани на всички държави–членки на Европейския съюз, Европейската икономическа
зона и Швейцария имат право да пребивават и работят в България. Представителите на
всички други националности се нуждаят от разрешително за работа и дългосрочна виза,
за да работят и пребивават в страната. Издаването на разрешително за работа е процес,
иницииран от работодателя.

Видове разрешителни за работа
• Самостоятелно разрешително за работа и пребиваване се издава на граждани на
държави извън ЕС, които кандидатстват за пребиваване в България с цел работа, или
които вече имат валидно разрешение за пребиваване за цели, различни от работа.
• 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 увеличиха до 4 години.
• Разрешение за вътрешнокорпоративен трансфер: временна командировка на чужденец
за целите на работа или обучение, важи само при преместване на ръководители,
специалисти и стажанти.
• Разрешение за сезонна работа: граждани извън ЕС могат да сключат договор с местен
работодател за сезонна работа (до 90 дни). През 2017 г. България преразгледа
процедурата за регистрация на сезонните работници, за да се улесни привличането на
работници в сектора на туризма.
• Разрешение за работа за командировани служители: граждани на трети държави,
временно командировани в България в рамките на предоставянето на услуги с ограничен
срок, могат също да работят и да пребивават в страната за максимум 12 месеца.
» Източник: Министерство на труда и социалната политика, KPMG, 2018

Агенцията по заетостта прилага мерки за привличането и релокацията на работници от
страни извън ЕС.

23

ОБРАЗОВАНИЕ В СОФИЯ
Столицата е областта с най-висок дял на висшистите сред общото население. Към 2020
г. над 57% от населението на областта на възраст между 25 и 64 години е с висше
образование, а с основно и по-ниско са под 4%, с тенденция към спад. Контрастът с
образователната структура на населението, характерна за цялата страна, е повече от
видим – делът на висшистите в столицата е над два пъти по-голям, а делът на тези с
основно и по-ниско образование повече от три пъти по-нисък спрямо страната. Това
разпределение се предопределя най-вече от два фактора. Oт една страна София е
основният университетски център на страната и немалко от завършилите висше
образование остават да живеят в града. От друга страна, икономическата структура на
общината и големият дял на услугите в нея предопределят по-високите образователни
изисквания за работната сила.
София е безспорният център на висшето образование в страната – 23 от 52-те
акредитирани висши училища в страната са разположени в столицата. Рейтинговата
система на висшите училища в България, поддържана от МОН, поставя столичните
университети начело на представянето на студентите в почти всички професионални
направления. Стойностите на индикаторите в рейтинга, оценяващи придобитите знания
и умения, както и връзката между образованието и пазара на труда също са най-високи
в София. Софийският университет „Св. Климент Охридски” отбелязва най-висок дял на
студентите, които прилагат придобитото си образование на пазара на труда (60-70% в
зависимост от специалността) и именно при тях безработицата е най-ниска (2-3%) през
2020 година.
Образователна структура на населението на 25-64 години в София и България, 2020 г.

София

България
3,9

16,9
29,2

Висше
Средно

39,3
56,8

Основно и
по-ниско
53,9

» Източник: НСИ, собствени изчисления
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Прави впечатление, че през последните три години броят на студентите в София
намалява. Това обаче е следствие най-вече на общата демографска тенденция, тъй като
групата, която влиза в системата на висшето образование от средата на десетилетието,
отговаря на демографското „дъно“ на демократичната история на страната, с рекордно
ниската раждаемост от края на 90-те години. Въпреки това столицата остава лидер в
страната по дял на студентите в цялото население със своите 71 студенти на всеки 1000
души. Същевременно в столицата има над 10 хиляди активни преподаватели, но и при
тях се наблюдава тенденция към спад.
Брой студенти в София по образователна степен, 2018-2020 г.
2018

3 005

57 836

2019

2 979

57 276

2020

2 840

57 428

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Професионален бакалавър

60 000
Бакалавър

36 555

34 684

33 509

70 000

80 000

90 000

100 000

Магистър

» Източник: НСИ

София е център не само на висшето образование, но и на училищното. Ако ползваме
класирането на зрелостните изпити като относително точно мерило за постиженията на
учениците в страната, то столицата е безспорният лидер. Десетте училища с най-висок
резултат на изпитите през 2021 г. са в София, а средната оценка по български език и
литература е много добър 4,58, спрямо 4,20 средно за страната. Средните оценки на
зрелостния изпит по математика са дори по-високи. По-доброто представяне на
образователната система в столицата е изразено и в тройно по-ниския дял на
отпадналите ученици и тези, които повтарят клас в основното и средното образование в
сравнение със средните стойности в страната.
Общообразователните и специалните училища в София през учебната 2020/21 г. са 234,
като в тях учат над 116 хиляди ученици. Общината е една от малкото, в които се разкриват
нови училища, а броят на учениците расте през последните години, противно на общите
тенденции в страната. При общото и специалното образование особено видим е ръстът в
броя на преподавателите, като само между учебните 2018/19 и 2020/21 г. той е нараснал
от 9 140 до 10 761 души. Ръстът най-вероятно е следствие от фокусираните мерки за
привличане на млади кадри и повишаване на заплащането в системата на училищно
образование.
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Ученици и преподаватели в общообразователните, специалните и професионалните
училища в София, учебни 2018/19-2020/21 г.

9 793

10 000

100 000

9 140

12 000

10 761

Преподаватели

116 224

8 000

80 000

4 000
2 000

1 601

19 625

20 000

18 536

18 291

40 000

1 782

6 000

60 000

1 752

120 000

115 267

140 000

113 824

Ученици

0

0
2019

2020

2021

2019

2020

2021

Общообразователни и специални
Професионални
» Източник: НСИ

Професионалното образование е по-слабо застъпено в системата на училищното
образование в София, но това в никакъв случай не означава, че няма интерес към него.
Броят на учениците в професионалните училища в столицата достига близо 20 хиляди
през 2021 г., като нараства през последните години, в т.ч. по време на пандемията.
Според данните на професионалните училища, сред професионалните направления
най-голям е интересът към специалностите "Техник по транспортна техника", "Техник по
компютърни системи", "Електротехник", "Икономист". Тези предпочитания до голяма
степен отговарят на постепенното нарастване на ролята на високотехнологичните услуги
в столичната икономика. Налице са всички основания да очакваме все по-голям интерес
към свързаните с ИКТ сектора професионални направления в следващите години.

» Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2020 г.

Големите университети в София

Университет

Брой студенти 63 241

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

19 951

Университет за национално и световно стопанство

16 064

Технически университет

10 040

Медицински университет

8 396

Нов български университет

8 790
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Общият брой на студентите в София е около 100 000 или 40% от всички студенти в
страната. На година завършват около 21 000 души.
Брой на обучаващите се студенти в София по тип специалност за учебната 2020/2021 г.
СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО (KOO-2015)

Брой

Тесни области на образованието

Общо
Образование
Образование, интердисциплинарни
програми и квалификации
Изкуства
Хуманитарни науки (без езици)
Езици
Изкуства и хуманитарни науки,
интердисциплинарни програми и
квалификации
Науки за обществото и човешкото поведение
Журналистика и информация
Бизнес и администрация
Право
Бизнес, администрация и право,
интердисциплинарни програми и
квалификации
Биологически науки и сродни на тях
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2020/21

7 991
444

139 765
16 209

72 035
7 853

-

-

118

62
66
-

7 431
2 063
5 866
70

917
539
923
10

-

12 615

4 060

1 103
59

1 890
24 636
707

267
10 018
7 816
376

-

1 998

348

Околна среда
Физически, химически и науки за земята
Математика и статистика
Информационно-комуникационни технологии
Технически науки и технически професии
Добив и производствени технологии
Архитектура и строителство
Технически науки, производство и строителство,
Интердисциплинарни програми и квалификации
Селско стопанство
Горско стопанство
Рибно стопанство
Ветеринарна медицина
Здравеопазване
Социални услуги
Персонални услуги
Комунално-санитарни услуги, здраве и
безопасност при работа
Сигурност
Транспортни услуги
Други неопределени програми и квалификации 1

704
1 457
71
-

969
1 707
584
9 664
20 126
2 371
1 079
718

168
474
104
1 860
4 358
461
3 669
748

24
2 542
9
1 343

2 675
592
46
5 594
1 294
4 981

489
190
1 801
21 290
241
634

107
-

108
5 969
2 385
5 418

247
1 664
392
-

Включва студенти в I и II курс, неразпределени по специалности (приети по професионални направления,
неотговарящи на дефинираните тесни области на образованието).

1

» Източник: НСИ

Едни от най-желаните специалности за висше образование остават в сферата на
технологиите, науката, инженерството и математиката - т.нар. STEM специалности. Все
повече компании провеждат ИТ тренинги за младите студенти, като в последствие те
остават техни служители.
Все повече ученици, които завършват средно образование в България, продължават
висшето си образование в чужбина. Германия, Великобритания, Австрия и Нидерландия
са най-предпочитаните дестинации.
Броят на студентите, които се завръщат в България след дипломиране в чужбина,
нараства. Все повече промоционални и информационни кампании, организирани от
публичния и частния сектор в България, са насочени към българските студенти в
чужбина.
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НАЧАЛНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Данни за учебната 2020/2021:

133 907

1 948

ученици в 174 общообразователни
и профилирани училища

в страната

273

общообразователни и професионални училища
» Източник: НСИ СОФТУЕРНИ УЧИЛИЩА

Бързото разрастване на сектора на ИКТ в София изисква все повече квалифицирана
работна сила. ИКТ компаниите все по-често се обръщат към висшите училища и
университетите в града с цел разработване на съвместни курсове. Редица големи ИТ
компании създадоха програми за обучение, отворени както за техни служители, така и за
широката публика.
Над 30 частни софтуерни академии предлагат краткосрочни до средносрочни
образователни програми (от 6 до 30 месеца). Темите на курсовете са разнообразни – от
програмиране и компютърна графика (графичен 3D и уеб дизайн) до управление на ИТ
проекти и ИТ продажби.
Курсовете често се разработват в сътрудничество с местни ИТ компании в съответствие
с техните трудови изисквания. Докато някои програми са насочени към хора без опит,
други привличат специалисти с 3 до 5-годишен стаж. Броят на завършилите вече е
достигнал няколко хиляди и непрекъснато нараства. Напоследък има увеличение на
броя предлагани курсове и програми за деца.
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ИКОНОМИКА

Макроикономически профил
Годините преди пандемията са период на бурен икономически растеж в столицата. През
2019 г. брутният вътрешен продукт на София е над 51 млрд. лв. и вече представлява
близо 43% от националната икономика. Само през 2019 г. номиналният ръст на БВП в
столицата надвишава 15% и е почти двойно по-висок от средния за страната.
Ускорението на растежа се дължи в голяма степен на положителната динамика в
сферата на услугите, които носят близо 87% от добавената стойност в София. Развитието
на дигиталния сектор, особено в сферата на информационните технологии и услуги, е
основният двигател за растежа на столичната икономика преди пандемията.
Индустриалният подем в широката периферия на София също е отчетлив и има ефект
върху цялостното развитието на региона.
Брутен вътрешен продукт на областите в България през 2019 г. в млн. лв.
Югоизточен

Южен централен

Югозападен

Пловдив
9 653

Пазарджик
2 532

Хасково
2 049

Кърджали
1 494

Бургас
5 507

Смолян
1 220

Сливен
1 506

Северен централен

Североизточен

Стара Загора
5 125
Ямбол
1 198
Северозападен
Плевен
2 339

Русе
2 772

Варна
7 689

София (столица)

Велико
Търново
2 592

51 282

София (област)

Благоевград

3 873

3 139

Перник
1 123

Кюстен
дил
1 117

Шумен
1 754

Добрич
1 730

Търго
вище
1 165

Разград
1 162
Габрово Силистра
1 553
835

Враца
2 138

Ловеч
1 272

Монтана
1 222

Видин
732

» Източник: НСИ, ИПИ
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Растежът в София е в голяма степен подкрепен и от постоянния приток на население, в
т.ч. млади и активни хора, на фона на спада на населението в страната. През 2019 г.
брутният вътрешен продукт на човек от населението в София достига над 38,6 хил. лв.,
което е повече от два пъти над средната стойност за България. София изпреварва
чувствително всички други икономически центрове в страната, което е резултат от
пълната доминация на столицата в сферата на услугите. Разликата между София и
икономически по-слабо развитите области е значителна и в някои случаи достига над
четири пъти. Широкият регионален ефект на столицата се вижда отчетливо и в доброто
представяне на индустрията в периферията на София.
Брутен вътрешен продукт в София и средно за страната, лева на човек от
населението, 2017-2019 г.
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Ефектът на кризата върху икономическата траектория на София
Добавената стойност на нефинансовите предприятия в София леко нараства и достига
близо 33 млрд. лв. през 2020 г. Най-голям дял в добавената стойност продължава да има
търговията (24%), което се дължи на концентрацията на търговията на едро в столицата.
Информационните и комуникационните технологии отбелязват нов ръст през 2020 г. и
вече допринасят за 22% от добавената стойност в икономиката на София. Това се дължи
най-вече на много високата добавената стойност в сферата на информационните
технологии и услуги. С този темп на развитие съвсем скоро информационните и
комуникационните технологии ще се превърнат в сектора с най-висока добавена
стойност в столичната икономика, изпреварвайки търговията. Професионалните
дейности и научните изследвания, преработващата промишленост, строителството и
транспортът носят по около 8-9% от добавената стойност на предприятията в столицата.
Докато в професионалните дейности, промишлеността и транспорта се наблюдава спад,
породен от пандемията и ограничителните мерки, строителството отбелязва много
висок ръст, което се отразява на бума на имотния пазар.
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Добавена стойност на нефинансовите предприятия в София през 2020 г. (млн. лв.)

» Източник: НСИ, ИПИ

Ефектът на кризата в София е ясно видим в данните за произведената продукция от
нефинансовите предприятия за 2020 г. След ръст от близо 12% през 2019 г.,
произведената продукция на предприятията в столицата нараства с малко над 1% през
2020 г. и достига близо 75,6 млрд. лв. Това се случва на фона на спад от 3,2% в
произведената продукция от нефинансовите предприятия в страната, което показва, че
столицата е преминала много по-успешно през кризата в сравнение с други водещи
икономически центрове. Причината за това е в специфичната структура на икономиката
на София, като някои от водещите сектори продължават своето бурно развитие и
компенсират негативния ефект на пандемията в секторите, които са директно засегнати
от ограничителните мерки.
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ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ ПО СЕКТОРИ
Дялове на отраслите в произведената продукция на София и България, 2020* г., %

Преработваща промишленост

България

Строителство

13%

Търговия и ремонт

1%
2%
2%

Транспорт, складиране и пощи

2%

Информационни и
комуникационни технологии
Професионални дейности

4%

Административни дейности

7%

София
2%
1%
3%
4%

7%

8%

19%

15%

Операции с недвижими имоти
8%

Хотелиерство и ресторантьорство

21%

9%
12%

Култура, спорт и развлечения
Други дейности

33%

12%

15%

» Източник: НСИ

Трите водещи сектора в столицата успяват да избегнат тежкия удар на кризата, като
търговията бележи съвсем лек спад в рамките на 3%, информационните и
комуникационните технологии поддържат добър темп на растеж – близо 7%, а
строителството отчита много сериозен подем и изпреварва преработващата
промишленост. Ръстът на продукцията в строителството достига 70%, което е следствие
от бурното развитие на имотния пазар в столицата и създадените предпоставки за
засилен инвестиционен интерес към изграждане на нови сгради. Най-тежко засегнати от
пандемията са организациите в сферата на културата, спорта и развлеченията, както и
хотелите и ресторантите – тези сектори губят съответно над 50% и над 30% от
продукцията си през 2020 г. Силно засегнати са също преработващата промишленост и
транспортът, както и професионалните дейности, които губят в рамките на 9-12% от
своята продукция.
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Произведена продукция от предприятията в София по сектори (млн. лв.)
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» Източник: НСИ

Дигиталният сектор в столицата продължава да се представя много добре, въпреки
негативния ефект на пандемията върху аутсорсинга и професионалните дейности. Общо
информационните и комуникационните технологии, професионалните дейности и
научните изследвания, както и административните и спомагателни дейности носят 27%
от произведената продукция от нефинансовите предприятия в столицата. В дигиталната
сфера София тотално доминира спрямо останалата част от страната, като генерира над
80% от продукцията на предприятията в трите посочени сектора. Най-силна е
концентрацията в информационните и комуникационните технологии, където се
наблюдава и най-бурно развитие, в т.ч. в годината на пандемията.
В други ключови сектори като строителството и търговията София концентрира около
60% от продукцията на предприятията в страната. За разлика от услугите, в индустрията
картината е различна, като София създава около 15% от продукцията в преработващата
промишленост в страната. Доброто развитие на индустрията в широката периферия на
столицата – на територията на съседни общини, дава добри перспективи за развитие и
нови индустриални инвестиции в непосредствена близост до София.
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ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ СЕКТОРИ
В ГОДИНАТА НА ПАНДЕМИЯТА
Търговията в София бележи леко отстъпление през 2020 г., като произведената
продукция от предприятията в сектора се свива с 2.9% до 15.8 млрд. лв. Спадът в сектора
безспорно се дължи на пандемията и дългите периоди на ограничения за свободно
извършване на дейността през 2020 г. Докато търговията с хранителни стоки отбелязва
ръст, в т.ч. с добри показатели на големите търговски вериги, по-сериозен удар се
наблюдава в търговията с нехранителни стоки, поне частично причинен от
ограниченията пред функционирането на големите магазини и търговски центрове. В
столицата обаче най-ясно се наблюдава и положителната динамика при онлайн
търговията, която отбеляза много добри резултати от началото на кризата и
най-вероятно няма да отстъпи от спечелената територия спрямо класическата търговия.
Динамика на произведената продукция в София по икономически дейности между
2019 и 2020 г., %
Строителство
Енергетика
Селско, горско и рибно стопанство
Хуманно здравеопазване и социална работа
ИКТ, далекосъобщения
Общо
Образование
Търговия и ремонт
ВиК услуги, управление на отпадъци
Професионални дейности и научни изследвания
Преработваща промишленост
Операции с недвижими имоти
Транспорт, складиране и пощи
Административни и спомагателни дейности
Добивна промишленост
Други дейности
Хотелиерство и ресторантьорство
Култура, спорт и развлечения

69,6
17,8
12,1
9,1
6,6
1,2
-1,6
-2,9
-5,2
-9,3
-10,1
-10,4
-11,9
-18,8
-22,7
-26,1
-34,7
-54,6
-80

» Източник: НСИ, изчисления на ИПИ
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Последните години се наблюдава значителен ръст на строителството в София, движен както
от повишеното търсене на нови жилища – резултат от притока на хора и чувствителното
повишаване на заплатите и доходите на домакинствата, а също и от недостига на офис
площи преди пандемията. Въпреки здравната криза и ограничителните мерки през 2020 г.
строителството отбелязва истински бум, като продукцията на предприятията в сектора
надвишава 14 млрд. лв. Това е и отрасълът, който бележи най-голям ръст на фона на кризата,
като произведената продукция в него се повишава със 70% спрямо 2019 г. Бумът в
строителството продължава и през 2021 г., подкрепено от възстановяването на икономиката
и повишения интерес за инвестиции в недвижимо имущество. Новата реалност на
дистанционната работа налага някои ограничения пред ръста при офис площите.
Най-бързо растящият сектор в столицата през изминалото десетилетие са
информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и далекосъобщенията, като в рамките
на пет години произведената продукция в него се е увеличила над два пъти – до 11.7 млрд.
лева. ИКТ отрасълът играе важна роля в доброто представяне на София на фона на повечето
други области през кризата. Само през 2020 г. ИКТ секторът прибавя нови 762 млн. лева
(7% ръст) към продукцията в столицата, но този ръст е по-слаб от регистрираните 17% през
2019 г.
Това бързо развитие е част от глобален тренд, особено в развитите икономики, където
високотехнологичният сектор е в период на безпрецедентен възход. Ръстът на ИКТ в
кризисната година е подкрепен от рязко възникналата нужда на много бизнеси от други
сектори от дигитална трансформация и онлайн продажби, и съответно - от повишеното
търсене на цифрови услуги. От значение е и по-голямата адаптивност на работната сила,
която успя лесно да премине към режим на работа от разстояние, в общия случай без
значителни промени в работния процес и производителността.
Отрасълът се характеризира с голяма производителност на труда, а това позволява
съответно заетите в него да получават чувствително по-високо заплащане от средното както
за страната, така и за столицата. Средната заплата в ИКТ сектора в София е близо два пъти
над средната в града. Това, от своя страна, прави свързаните с ИКТ сектора професии –
начело с програмирането, особено привлекателни. Последното личи както от динамиката на
заетостта, така и от големия интерес към STEM специалностите във висшето образование и
неформалните курсове в областта. За разлика от повечето отрасли, в това число
преработващата промишленост и аутсорсинга на услуги, софийският ИКТ сектор е доста
разнообразен както откъм размер на фирмите – от малки екипи до многохилядни
корпорации, така и по вида собственост, като сред водещите фирми има филиали както на
мултинационални, така и местни бизнеси.
Близък до ИКТ, но със своите особености е и аутсорсингът на различни бизнес услуги,
попадащ според статистическите класификации в „административни и спомагателни
дейности“ и „професионални дейности“. Двата сектора общо носят 8.7 милиарда лева
произведена продукция през 2020 г., но се свиват с общо почти 1.2 млрд. По-значителен
спад от 18% на годишна база се регистрира при административните дейности.
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Съдейки по динамиката в кризисната година, услугите на българската аутсорсинг
индустрия не са били толкова търсени. Въпреки това е рано да се говори за трайна
тенденция към спад на един от важните двигатели на софийската икономика, тук
показателни ще са най-вече данните за 2021 г.
През 2020 г. произведената продукция от преработващата промишленост в столицата
спада с над 1 милиард лева (или 7%) спрямо предкризисната 2019 г. до 9.7 милиарда
лева. Спадът отразява най-вече накъсването на веригите на доставки в периода на
най-дълбоката криза през пролетта на 2020 г. и свиването на външното търсене на
продукцията на българските преработващи предприятия. По тази причина имаме всички
основания да очакваме нормализиране и връщане към ръст през 2021 г. в резултат на
възстановяването на търговските връзки и икономическия подем на основните
партньори на България.
Този отрасъл е движен от няколко големи ключови предприятия с предимно експортна
насоченост, като сред важните подсектори са производството на метални изделия, храни
и напитки. Въпреки високия дял на услугите, през последните години преди кризата,
индустриалните дейности се развиват с относително бързи темпове, особено ако
отчитаме и динамиката в близки общини като Божурище, Елин Пелин и Костинброд.
Икономиките и на трите общини са доминирани от преработващата промишленост.
Сред другите ключови сектори на столичната икономика е транспортът с 6 милиарда
лева произведена продукция през 2020 година. Малко над 35% от произведената
продукция в транспорта в столицата се дължи на складирането на товари и
спомагателните дейности в транспорта. Новата концесия и предстоящите инвестиции в
Летище София предполагат ръст във въздушния транспорт – както на пътници, така и на
товари, през следващите години. Заедно с туристическия бранш обаче, транспортът
понесе по-сериозни щети от кризата и свързаните с нея ограничителни мерки, като се
наблюдава спад на произведената продукция с 12%.
Най-сериозни щети в кризисната година очаквано понасят дейностите, засегнати пряко
от ограничителните мерки. Най-големият спад в произведената продукция на годишна
база се наблюдава в сектора на културата, спорта и развлеченията – с 55%, в резултат на
затворените през значителна част от година театри, кина и стадиони, като през 2020 г.
секторът формира 2% от икономиката на столицата. Сходен спад има и при хотелите и
ресторантите, които пострадаха както от почти пълното изчезване на международните
туристи, така и от поредицата от затваряния. Произведената продукция на сектора се е
свила с 34% спрямо 2019 г.
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ДИНАМИКА И ОСОБЕНОСТИ НА
ТУРИЗМА В СОФИЯ
Вследствие на бързото настъпване на нискотарифните авиокомпании и онлайн
платформите за краткосрочен наем, София в последните години се превърна в много
по-свързана, достъпна и популярна дестинация за градски туризъм. Пандемията обаче
има опустошителен ефект върху туризма, като по време на първата вълна на вируса през
2020 г. туристическите пътувания на практика спират. През 2021 г. вече се наблюдава
възстановяване и София бележи ръст от 44% на туристите спрямо предходната година.

Брой и изменение в броя на посетителите чужденци и българи в София по месеци
2019-2021 г.
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» Източник: НСИ, собствени изчисления

COVID-19 И СТРОИТЕЛНИЯТ ПАЗАР
В хода на бурния икономически растеж през последните пет години разрастването на
бизнеса, повишаването на доходите на домакинствата и улесненият достъп до кредит
закономерно водят до значителен ръст на строителната дейност както на офиси, така и
на жилищни сгради. Докато през 2019 г. вече се наблюдава известно забавяне в
издадените строителни разрешителни и в реално започнатото строителство, кризисната
2020 г. не бележи толкова чувствителен спад в основните индикатори на строителния
пазар.
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Издадени разрешителни за строеж и реално започнато строителство на нови сгради
в София през 2019 и 2020 г. по тримесечия

» Източник: Доклад на ИПИ - „Икономическите ефекти от COVID-19 и потенциалът за растеж на София“, 2020 г.
*Данните за административните сгради през Q2 2019 г. и Q1 2020 г. са конфиденциални

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ)
Профил на инвестициите в София
Ролята на София в националната икономика я прави естествен център на
инвестиционната активност в страната. Към края на 2020 г. малко над половината от
общо 26 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с натрупване в България са
били в столицата. Съпоставени спрямо населението, ПЧИ в София са 10.7 хиляди евро на
човек, или приблизително три пъти над средната за страната стойност. Тази
концентрация на чужди капитали е водещия фактор за високите темпове на растеж в
столицата през последните години. Видим е и потенциалът за привличане на чужди
капитали в индустрията в широката периферия на София.
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Преки чуждестранни инвестиции с натрупване в края на годината в София и в
останалата част на страната по икономически дейности (А10), милиони лева, 2020* г.
51 693

Селско, горско и рибно стопанство

6 003

Култура, спорт и развлечения, ремонт на
домакински вещи и други дейности

56 375

Страната без София

11 204

Държавно управление; образование; хуманно
здравеопазване и социална работа

София

12 939
22 958
109 119

Строителство

522 326

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

90 140
1 818 080
9 630 077

Индустрия (с изкл. на строителството)

2 022 892
837 814

Операции с недвижими имоти

2 447 563

Професионални дейности и научни изследвания;
административни и спомагателни дейности

395 505
2 954 646

Търговия, транспорт, хотелиерство и
ресторантьорство

1 121 201
4 176 992

0

4 000 000

8 000 000

12 000 000

» Източник: НСИ
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Чуждите инвестиции в ИКТ и далекосъобщенията са почти изключително в столицата –
1.82 милиарда евро в София срещу едва 90 милиона евро извън нея. Тази концентрация
на чужди капитали в дигиталния сектор е ключова за динамиката на столичната
икономика. При аутсорсинг сектора има повече баланс, но и тук столицата има превес.
Ако съдим по тенденциите през последните няколко години, изглежда много вероятно
дигиталният сектор да навлезе по-агресивно в други икономически центрове в страната,
но това едва ли ще ограничи ръста в София. Между 2019 и 2020 г. се наблюдава
значителен ръст на ИКТ инвестициите извън София, обемът им нараства от 61 до 90
милиона евро, но въпреки това водещата роля на столицата се запазва.

Динамика на преките чуждестранни инвестиции с натрупване в София и България,
2011-2020* г., евро/човек

12 000
10 000

10 687
8 953

9 009

9 245

2011

2012

2013

8 891

9 164

9 239

9 294

9 361

9 626

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8 000
6 000
4 000

2 000
0
София (столица)

2020

България

» Източник: НСИ

ВАЛУТА
Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1,95583 лева. Българският
лев е включен във валутно-курсовия механизъм ERM II, известен още като „чакалнята“ на
еврозоната, както и в Банковия съюз. Според европейските правила той не трябва да се
отклонява с повече от 15 % в продължение на минимум две години, за да се счита за
успешен престоят ERM II.
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КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ
Кредитен рейтинг на България
S&P

BBB

Стабилна

Ноември , 2021

Moody's

Baa1

Стабилна

Октомври, 2020

Fitch

BBB

Положителна

Януари 2022

Scope Ratings

BBB+

Стабилна

Декември, 2021

Стабилен

Август, 2020

» Източник: Министерство на финансите
» Източник: Министерство на финансите

Кредитен рейтинг на София
S&P

BBB

» Източник: Министерство на финансите

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Икономически растеж на България
Годишно процентно изменение
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Индекс на потребителските цени, България
Годишно процентно изменение
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» Източник: Българска народна банка
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Платежен баланс, България
% от БВП
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Текуща сметка
Капиталова и финансова сметка
Търговски баланс

Държавен дълг
% от БВП
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Средно за ЕС
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България

Годишна сметка сектор „Държавно управление“
% от БВП
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» Източник: Българска народна банка
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2017

2018
Разходи

2019

2020

ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ
СЛЕД НАЧАЛОТО ПАНДЕМИЯТА
Потенциалът на София след началото на пандемията
Пандемията промени структурата на икономиката на София. Много сектори отчетоха
свиване на продукцията и оборотите, в т.ч. търговията, преработващата промишленост,
транспортът, професионалните и административните дейности, културата, спортът и
развлеченията, хотелите и ресторантите. В същото време дигиталният сектор и
конкретно информационните и комуникационните технологии продължиха да се
развиват да извеждат столичната икономика на предни позиции. Бумът в
строителството е особено отчетлив през годината на пандемията и на практика
компенсира спада в най-засегнатите сфери от обществения живот.
Възстановяването на икономиката през 2021 г. е факт и дава добра перспектива за
разширяване на потенциала на София в предстоящите години на растеж и преодоляване
на ефектите от пандемията. Нормализирането на икономическия живот и
възстановяването на търговията и веригите на доставки означава, че търговията,
транспортът, преработващата промишленост, професионалните и административните
дейности се връщат към растеж още през 2021 г. Развлекателната индустрия, хотелите и
ресторантите ще продължат да изпитват затруднения, които са свързани с бавния
процес на ваксинация и опасността от нови ограничения пред обществения живот.
Въпреки кризата през 2020 г. икономиката на София запазва своите конкурентни
предимства. Трансформацията на столичната икономика ще продължи да бъде водена
от развитието на дигиталните услуги, като информационните и комуникационните
технологии имат възможността в следващите години да се превърнат във водещ
икономически сектор на София и да изпреварят традиционния лидер – търговията на
едро и дребно. Индустриалното развитие в широката периферия на столицата също има
много добри перспективи, подкрепени от скъсяването на европейските вериги на
доставки.
» Източник: Доклад на ИПИ - „Икономическите ефекти от COVID-19 и потенциалът за растеж на София“, 2021 г.

БАНКОВА СИСТЕМА
През януари 2022 г. активите на банковата система се увеличават със 735 млн. лв. (0.5%)
до 136.1 млрд. лв. В структурата им делът на кредитите и авансите нараства до 63.4% в
края на януари, а този на позицията пари, парични салда при централни банки и други
депозити на виждане намалява до 15.9% (при съответно 58.2% и 21.0% в края на
декември 2021 г.). Дълговите ценни книжа заемат 16.1% от общите активи (16.3% в края
на декември 2021 г.). Отношението на ликвидно покритие нараства до 304.5% в края на
януари 2022 г. (при 274.1% в края на декември 2021 г.). Ликвидният буфер е 34.3 млрд. лв.,
а нетните изходящи ликвидни потоци – 11.3 млрд. лв. (при съответно 41.5 млрд. лв. и
15.1 млрд. лв. в края на на декември 2021 г.).
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Отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ)2 , отчетено към 31 декември 2021
г., възлиза на 166.0%, при минимално регулаторно изискване от 100%. Наличното
стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) в края на декември 2021 г. е 106.6 млрд. лв.,
а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) е 64.2 млрд. лв. Общите
брутни кредити и аванси през януари 2022 г. нарастват със 7.5 млрд. лв. (9.1%) до 89.9
млрд. лв. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които се увеличават
с 6.9 млрд. лв. (106.8%) и в края на отчетния месец възлизат на 13.4 млрд. лв. Брутният
кредитен портфейл на банковата система спрямо края на декември 2021 г. нараства с
583 млн. лв. (0.8%) до 76.5 млрд. лв. В неговата структура се увеличават кредитите за
нефинансови предприятия (със 711 млн. лв., 1.8%) и за домакинства (със 152 млн. лв.,
0.5%), а намаляват тези за други финансови предприятия (с 226 млн. лв., 4.4%) и за сектор
държавно управление (с 53 млн. лв., 5.5%). На месечна база депозитите в банковата
система нарастват с 250 млн. лв. (0.2%) до 115.7 млрд. лв. в края на януари. Увеличение
се наблюдава при депозитите на домакинства (с 476 млн. лв., 0.7%), на сектор държавно
управление (със 127 млн. лв., 4.2%), на други финансови предприятия (с 57 млн. лв., 1.5%)
и на кредитни институции (със 7 млн. лв., 0.1%). Намаляват депозитите на нефинансови
предприятия (с 417 млн. лв., 1.2%). Собственият капитал в баланса на банковата система
в края на януари е 16.8 млрд. лв. и спрямо края на декември 2021 г. се увеличава с 201
млн. лв. (1.2%). Към 31 януари 2022 г. печалбата на банковата система е 108 млн. лв., с 31
млн. лв. (39.5%) повече спрямо реализираната за същия месец на 2021 г. Разходите за
обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в
печалбата или загубата, в края на януари 2022 г. възлизат на 37 млн. лв. (при 36 млн. лв.
година по-рано). В края на декември 2021 г. регулаторният капитал на банковата система
е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 68.3 млрд. лв.
Спрямо края на септември 2021 г. нивата на капиталовите показатели на банковата
система се повишават и към 31 декември 2021 г. съотношенията на базовия собствен
капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са
съответно 21.66%, 22.04% и 22.62%. Отношението на ливъридж (при използване на
„напълно въведено“ определение на капитал от първи ред), отчетено към 31 декември
2021 г., възлиза на 10.50% при регулаторно изискване за минимум 3.0% на капитала от
първи ред.
» Източник: БНБ

Разпределение на банките по групи към 31 Октомври 2021 г.
Първа група
1. УниКредит Булбанк
2. Банка ДСК
3. Обединена
българска банка
4. Юробанк България
5. Първа инвестиционна
банка
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Втора група
1. Райфайзенбанк (България)
2. Централна кооперативна банка
3. Алианц Банк България
4. Българска банка за развитие
5. Прокредит банк (България)
6. Инвестбанк
7. Общинска банка
8. Българо-американска кредитна
банка
9. Интернешънъл асет банк
10. ТИ БИ АЙ Банк
11. Търговска банка "Д"
12. Тексим Банк
13. Токуда банк

Трета група
1. Сити банк Европа – клон
България
2. ИНГ банк Н.В. – клон София
3. БНП Париба С.А. – клон София
4. БНП Париба Пърсънъл Файненс
С.А. - клон България
5. Te-Же Зираат банкасъ -клон
София
6. Варенголд Банк АГ, Клон София
7. Бигбанк АС - клон България

Пазарен дял по размер на активите в края на второто тримесечие на 2020 г.

30,2

3,5
първа

66,3

втора
трета

*/Управление “Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа
в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи
от размера на активите им в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към
всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България./
» Източник: БНБ

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
Българската фондова борса в София / БФБ / е единственият регулиран пазар на ценни
книжа и други финансови инструменти в България

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.

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.
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Видове търговски дружества
• Събирателно дружество
• Акционерно дружество
(еднолични акционерни дружества)
• Командитно дружество
• Командитно дружество с акции
• Дружество с ограничена отговорност
(еднолични дружества с ограничена отговорност)
• Еднолични търговци
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
Най-популярните форми на търговски дружества са дружество с ограничена отговорност
(ООД) и акционерно дружество (АД):

Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Търговски или холдингови дейности:

• Минимален капитал – 1 евро
• Трябва да има поне 1 директор и 1 акционер
• Няма ограничения за националност на директорите или акционерите
• Регистрацията на фирма отнема 3-4 работни дни

Акционерно дружество (АД)
• Минимален капитал – 25 000 евро
• Минималният внесен капитал е 25% от общия капитал
• Трябва да има най-малко 1 председател, 3 членове на съвета и 1 акционер
• Няма ограничения за националност на членовете на Съвета на директорите
или акционерите
• Годишен одит
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Регистрация на фирма – такси и срокове
Процедура

Срок (работни дни)

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
онлайн
регистрация

Регистрация по ДДС

12 дни

няма

Покупка и регистрация на фискално устройство
(касов апарат)

2 дни

50 - 200 лв.

Регистрация на служителите в Националната
агенция за приходите
Регистрация на търговския обект на дружеството
(в случай, че фирмата ще има такъв)

По-малко от един ден,
онлайн процедура
едновременно с
предишната процедура

няма

1 седмица

няма

» Източник: Световната банка, „Икономически профил на България“
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ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Брой
плащания

Данъчна ставка

Данъчна основа

Корпоративен данък

1

10%

Облагаеми приходи

Данък добавена стойност
(ДДС)

1

20%

Добавена стойност

ДДС*

1

9%

Добавена стойност

Вноски за социално
осигуряване

1

18.92%

Брутна заплата
(до месечен таван от
3 000 лв.)

1 (на 4
вноски)

10%о (промила)

Отчетна стойност
и/или брой 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.

Данъчната стойност
или продажната цена
(която е по-висока)

Данък при придобиване на
имоти

1

3%

Данъчната стойност
или продажната цена
(която е по-висока)

1 (на 2
вноски)

1.875%о (промила)

Данъчната стойност
или продажната цена
(която е по-висока)

Данък/такса

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

Данък върху
недвижимите имоти

1 - 12

97 - 2 088 лв.
(Годишна такса за различни
типове превозни средства)

Тип превозно средство

1 (на 2
вноски)

16 - 1 313 лв.
(Годишен данък за различни
типове превозни средства)

Тип превозно средство

Застрахователен премиен
данък

1

2.0%

Окончателен/еднократен
данък върху някои разходи
(напр. представителни
разходи, социални разходи
в натура)

1

10%
(има изключения)

Данъци върху горивото

1

-

Винетка*
Данък за превозните
средства**

Застрахователна
стойност

Брутни разходи

Включени са в цената
на горивото

*Ресторантьорски и кетъринг услуги, доставка на храна, бебешките храни, и хигиенните материали ; туристическите услуги ;
предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани ; доставките на книги
на физически носители или извършвани по електронен път или и двете, както и доставката на спортните стоки
*Винетка: 97 лв. годишна винетка за автомобил < 3.5 тона и < 8 места
**Данък за превозните средства: 83 лв. за 4-годишен автомобил със стандарт EURO 6, регистриран в София
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ПООЩРЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ
Мерките за насърчаване на инвестиции в България са национални и местни.
Предоставят се чрез сертифициране на инвестиционния проект с
инвестиционен сертификат. Процедурата по сертификация отнема няколко
седмици.
МЕСТНИ издават се от
СОАПИ

НАЦИОНАЛНИ издават се от българското
правителство чрез Българска агенция за инвестиции (БАИ)
Приоритетен

Клас А

Клас Б

Клас В*

THRESHOLD
€ 50 M
50 – 150
работни
места

€ 1 -5 M
25 – 150
работни
места

Съкратени
административни процедури

✔

✔

✔

✔

Право на закупуване на
държавни или общински
имоти без търг или конкурс

✔

✔

✔

✔

Индивидуално обслужване

✔

✔

Финансова подкрепа за
професионално обучение

✔

✔

✔

Възстановяване на разходите
за социални осигуровки

✔

✔

✔

Финансиране на
изграждането на техническа
инфраструктура

✔

✔

Публично-частни
партньорства

✔

Без данъци при смяна на
статута на земята

✔

Право на придобиване
на имоти на цени под
пазарните

✔

Субсидии за научна и
развойна дейност

✔

Размер на инвестицията

€ 500 K – 2.5
M 10 – 100
работни места

до € 1 M >1
работно място

✔

*Клас В се издава за проекти на територията на Столичната община.
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Критерии за сертифициране

1. Сектор*:
За да бъде издаден сертификат клас А, Б или Приоритетен, инвестицията
трябва да бъде в следните сектори:
Производство
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.
* Високотехнологичните сектори подлежат на по-ниски критерии за размера на инвестицията и броя на работните места.

2. Нови работни места
3. Регион, в който се прави инвестицията
България е подписала договори за избягване на двойното данъчно облагане с 80 страни.

АРБИТРАЖЕН СЪД
В София има редица независими арбитражни съдилища, които решават спорове за
гражданска и търговска собственост, а също и спорове, насочени към попълването на
пропуски в договори или нанасянето на корекции, свързани с нововъзникнали
обстоятелства между различни страни, физически или юридически лица.
На този етап арбитражът е приложим главно в областта на търговските спорове. Той е
регламентиран в рамките на съществуващото приложимо законодателство и има
дългогодишни традиции в България.

ТРАНСПОРТ И СВЪРЗАНОСТ
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
В София се намира най-голямото летище в България. Летище София се състои от два
пътнически и два товарни терминала. Над 35 авиокомпании изпълняват редовни
пътнически или товарни полети, както и сезонни туристически програми до и от София.
Изследване на СОАПИ показва, че за периода 2015-2018 г. летище София e отворило
линии до 44 нови дестинации, а броят на пътниците се е увеличил с темп, който е сред
най-високите за 100-те най-натоварени летища в Европа. Развитието на нискотарифните
полети също дава сериозен ефект върху натовареността на летището. От над 7.1 млн.
пасажери в навечерието на пандемията (2019 година) повече от половината са летели с
нискотарифна авиокомпания.
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Ограниченията за пътуване, въведени през 2020 г., поставят значителни
предизвикателства пред развитието на въздушния транспорт в страната като цяло и на
столичното летище в частност. През месеците на най-стриктни ограничения спадът в
пътникопотока приближи 95% спрямо същия месец миналата година, а дори в летните
месеци пътниците са били с 60% по-малко. През 2021 г. обаче се наблюдава относително
бързо възстановяване, като през летните месеци броят на пътниците достига 65-70% от
нивото им от предкризисната 2019 г.
Новият концесионер, който беше избран през 2019 година за срок на дейност през
следващите 35 години, предвижда изграждането на трети терминал до 2030 година и
модернизирането на същестуващите два.

2 765 072

брой пътници
2020 г.

2021

50%

% броят на пътниците
отново се покачва

спад на
броя пътници

През 2021 г. столичното летище е обслужило 3,3 млн. пътници, което представлява едва
47% от пътникопотока през 2019 г., когато пътниците са били над 7 милиона и сто хиляди.
Самолетодвижения

2017

2018

2019

През 2020 г. пътническите самолети бяха с намалено потребление средно с 50%, заради
пандемичната обстановка. За сметка на това, въпреки трудната година обработените
тонове карго от летището са намалели само със средно 10%. През 2021 г . отново се
наблюдава плавно увеличаване на пътникопотока.
Най-популярната дестинация за 2020 г. и 2021 г. е Лондон, следвана от Амстердам и
Варна.
Летище София: Топ дестинации по брой пътници, 2020
1. Лондон
2. Амстердам
3. Варна
4. Франкфурт
5. Брюксел
» Източник: Летище София

6. Париж
7. Милано
8. Тел Авив
9.Мадрид
10. Дортмунд
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МАГИСТРАЛНА МРЕЖА
София има стратегическо местоположение като международен кръстопът и европейски
транспортен център, на чиято територия се пресичат три важни трансевропейски
транспортни коридора с ключово икономическо значение. София е добре свързана
както с останалата част на България, Черноморското крайбрежие, пристанището в
Бургас, така и с границите с Турция, Гърция (Солун) и Сърбия чрез Северната скоростна
тангента, Софийския околовръстен път, автомагистрала Тракия (А1), автомагистрала
Хемус (А2) и автомагистрала Струма (A3).
Транспортна инфраструктура

Александруполис

» Източник: Министерство на транспорта
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Железопътна инфраструктура
София е най-големият железопътен възел на жп мрежата в страната. Гъстотата на
железопътната мрежа през 2020 г. е 12.8 км на 100 кв. км територия, което е близо четири
пъти над средната за страната гъстота (3.6 км/100 кв. км). В страната като цяло,
дължината на железопътната мрежа и броят на пътниците намаляват през последните
години. Основни причини за това са по-ниското търсене и развитието на конкурентни
видове транспорт (пътен и въздушен).

» Източник: Доклад на ИПИ - „Икономическите ефекти от COVID-19 и потенциалът за растеж на София“, 2020 г.

ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
София има една от най-високите интернет скорости в Европа както по отношение на
свалянето (download), така и по отношение на качването (upload) на информация –
съответно 58.24 и 46.02 Mbps мегабита в секунда (mbps). Според проучвания, София е на
9-та позиция по отношение на средната скорост на интернет.
Високата степен на разпространение на мобилния широколентов интернет непрекъснато
нараства от 87 абонамента на 100 души през 2017 г. на 98 абонамента през 2018 г. и 103
абонамента на 100 души през 2019 г. За ЕС за 2020 г. са 100 абонамента на 100 души.
За 2020 г. 77% от домакинствата в България имат покритие с високоскоростен
широколентов достъп, при 86% за ЕС.
Месечен абонамент за интернет за бизнес клиенти струва от 35 лв./18 евро (50 mbps) до
около 55 лв./28 евро (100 mbps) без ДДС. Налични са и по-високи скорости до 1 гигабит в
секунда.
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ДОСТЪП ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Сравнението на цените на основни услуги поставя София в средата между останалите
големи градове в региона. Средната цена на режийни разходи за средно голям
апартамент (85 кв. м) и за километър пробег с такси към края на 2021 г. според Numbeo
е по-ниска единствено в Букурещ. Стандартът на живот и заплатите растат по-бързо в
София отколкото в останалите разглеждани градове. Българската столица вече следва
Солун по цена на наемите.
София остава с една от най-ниските цени на интернет достъпа за домакинствата, особено
в сравнение със Солун. Справки в специализирани сайтове установяват, че българската
столица е и с едни от най-високите средни скорости на достъпа до интернет, далеч пред
Скопие и Солун.
Цени на услуги в София, Белград, Скопие, Солун и Букурещ, декември 2021 г., EUR
Режийни разходи (ток, вода, отопление)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

145

1,2

143
102

114

Такси (1 км пробег нормална тарифа)

103

0,8
0,6

0,4

0,47

0,45

0,2
0
Солун

София

Белград Букурещ Скопие

Месечен наем (едностаен апартамент
извън центъра)
500

391

400

200

0,6

0,4

Белград Букурещ Скопие

300

1

1

250

301

288
163

100
0
Белград Букурещ Скопие

Солун

София

Солун

София

Интернет достъп (месечна такса,
60 Mbps)
35
30
25
20
15
10
5
0

32,5
21,2

18,6
10,6

8,3

Белград Букурещ Скопие

Солун

София

» Източник: Numbeo * Данните са предоставени от потребителите на сайта и е възможно да се разминават с официалната статистика
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ОФИС ПЛОЩИ В СОФИЯ
През последните години пазарът на офис площи в София се развива динамично главно
вследствие на растежа на ИТ и аутсорсинг индустриите.
Обемът на наетите офис площи в София през 2021 г. нараства с 43% на годишна база.
Общо 153 001 кв.м са усвоени пространства за периода на фона на 107 382 в
пандемичната 2020 г.

2.18-2.32M м²

376 К м²

Налични офис площи
клас А и Б

Офис площи в строеж

8-15 €/м²
Наемни цени –
клас А и Б

10.8%
Свободни площи

7.75-8%
Доход при инвестиция

» Източник: Водещи агенции за недвижими имоти, четвърто тримесечие на 2020 г.
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ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ В СОФИЯ
Пазарът е доминиран от строителство по поръчка (built-to-suit) или за собствени цели.

1.1-1.3 млн. м2

Налични индустриални
площи клас А и Б

241К м2

2.5-5 €/м2

Индустриални площи
в строеж

2-7%

Наемни цени

8-9.5%

Свободни площи

Доход при инвестиция

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В СОФИЯ

391-425K м²

40 000 м2

Налични търговски
площи

6-9%

Свободни площи
» Източник: Aibest annual report 2021
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39 €/м2

Търговски площи
в строеж

Средна наемна
цена

7.5%

Доход при инвестиция

СОФИЯ - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ЦЕНТЪР В РЕГИОНА
Градът е регионален център на предприемаческа активност. Обемът на рискови
инвестиции в стартиращи предприятия, броят започнати стартъпи годишно, както и
броят успешни и печеливши проекти надвишават средното за Балканите и привличат
внимание, капитал и хора от цяла Европа. София предлага добре разработена
предприемаческа екосистема, с финансиране във всички сегменти, широки
възможности за обмен на опит и за менторство, намалена административна тежест и
опростени регулаторни режими, достъп до множество отворени данни, до научни
изследвания и локации за обмен на идеи и взаимодействие с бизнес партньори, учени и
кариерни центрове.
ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ЗОНИ В СОФИЯ

https://bit.ly/3I0MvcL
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БИЗНЕС ЗОНИ
1. Бизнес зона бул. “Тодор Александров”

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. Бизнес зона “Център”
3. Зона “Sofia-square”
4. Зона “Хладилника”
5. Зона “Capital fort”
6. Бизнес парк - София
7. Бизнес зона бул. “България”

2

1

3

Зона Летище София
Зона “Камбаните”
Garitage park
NV tower
Everty business center
Trade center Europe
Interpred
"Феърплей Бизнес Хъб"

10
15

8
14

7

13
11

4

5
10

http://www.isofmap.bg/
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9

6

СОФИЯ ТЕХ ПАРК
Предмет на дейност:

Приоритетните области за развитие и дейност на София Тех Парк са информационните и
комуникационните
технологии,
науките
за
живота,
зелените
енергии,
предприемачеството, иновациите, подкрепата на стартиращия бизнес. Паркът се състои
от няколко отделни звена, които са свързани помежду си със синергия, чиято цел е
развитието на иновациите, технологиите, науката и предприемачеството.

- ИНКУБАТОР
- ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС
- ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ
- ИНОВАЦИОННИЯТ ФОРУМ "ДЖОН АТАНАСОВ"
https://sofiatech.bg/about-us/
„Суперкомпютърът в „София тех парк“ Discoverer, пуснат в експлоатация през 2021 г., е
сред 100-те най-мощни машини в света.

Снимка: София Тех Парк
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ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ
ПАРК ИНДУСТРИЯ - СОФИЯ ИЗТОК
Област: София
Община: Елин Пелин
Местоположение: близо до гр. Елин Пелин
Електронен адрес/и: info@ipse.bg
Уеб адрес: www.ipse.bg
Площ: общо 700 000 кв.м.
Застъпени дейности: Логистика и лека индустрия.
Комплексът предлага пълна гама от решения в
съответствие с конкретните нужди на клиента – наем на
спекулативни площи, сгради под наем по поръчка
(built-to-suit), както и продажба на парцели в регулация и с
достъп до инфраструктура, предлагани с опция за
изграждане до ключ.
Предоставени
услуги:
Складови,
офисни
и
производствени
помещения,
в
съответствие
с
международни стандарти и очакванията на клиента. На
собствениците и наемателите се предлага широк кръг от
услуги
(охрана,
противопожарни
инсталации,
контролиран достъп, паркинги за леки коли и камиони), а
за работещите и клиентите на парка се предвиждат
банкови офиси, кафе-ресторанти, мотел, бензиностанция,
конферентен блок и зони за отдих.
https://www.bcci.bg/bulgarian/zones/index.php?zone=46

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕЛИН ПЕЛИН
Област: София
Община: Елин Пелин
Местоположение: югозападната част на гр. Елин Пелин
Име: ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕЛИН ПЕЛИН
Площ: общо 1 600 000 кв.м
Застъпени дейности: Зоната е предвидена за
транспортно-логистичен център с разположени още
екологично чисти производства от леката промишленост
и Hi-Tech технологиите.
Инфраструктура:
пътища - ж.п. линия - в близост до гара Елин Пелин и гара
Столник
електрозахранване - в терена
водопровод - на 3 км от терена
газ - има възможност за газифициране на зоната, тъй
като на около 1 км преминава магистралният
газопровод, от който могат да се прокарат отклонения с
необходимия диаметър
канализация - на 3 км от терена
телекомуникации - на 3 км от терена
Предимства:
- В близост до гр. София и важни инфраструктурни връзки
и обекти, както и до най-голямото летище в България
- В близост до първокласни пътища E79, E83, E871 и E772
- В близост до две ж.п. гари (Елин Пелин и Столник), които
разполагат с добра инфраструктура.
Фирми, работещи в зоната: “Овъргаз” АД (природен газ),
“Богарис Бул” ООД (инвестиции), “Паладин Проперти”
“Девелопмент” (недвижими имоти),
“Глориент Инвестмънт” ООД (недвижими имоти)
https://www.bcci.bg/bulgarian/zones/index.php?zone=42

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ГОРНА МАЛИНА
Област: София
Община: Горна Малина
Местоположение: с. Горна Малина
Име: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ГОРНА МАЛИНА
Собственици: Община Горна Малина и частни фирми
Площ: общо 153 619 кв.м. - има възможност за
разширяване на зоната с около 200 000 кв.м. частна
земя.
Застъпени дейности: Най-добре развитите отрасли на
икономиката в Горна Малина са леката промишленост,
хранително-вкусовата промишленост и
машиностроенето. В момента има план за изграждане
на производствена зона и складови помещения. В
зоната ще работят само екологично чисти производства.
Инфраструктура:
пътища,
електрозахранване,
водопровод, канализация.
Незаети площи: земя
Близки градове с брой на населението: гр. София - 2 млн.
души.
Кратка презентация: Зоната е снабдена с водопровод (за
питейни и промишлени нужди) и канализация в отлично
състояние. На границата на всеки парцел в зоната е
налично електрозахранване от 63 kV. Площадката все
още не е газоснабдена, но плановете на общината
включват да се доведе газопреносната инфраструктура
до границите на зоната в рамките на 1 година.
Освен много добре развитата инфраструктура,
Индустриалната
зона
разполага
със
следните
предимства:
• Близост до най-големия пазар на потребителски стоки и
услуги в България;
• Свободни терени;
• Благоприятно географско разположение и ресурси за
развитие на екологичен и културен туризъм;
• Чиста околна среда.
Друга информация: Специалните стимули, предлагани от
общинските власти на потенциалните инвеститори
включват:
• Преференциални цени за наем или покупка на имоти и
парцели;
• Съкратени срокове за издаване на разрешително за
строеж и други бизнес лицензи;
• Взаимодействие с всички институции, влияещи върху
бизнеса;
Помощ при намиране на квалифициран персонал.
https://www.bcci.bg/bulgarian/zones/index.php?zone=41

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – ПЕТЪРЧ
Област: София
Община: Костинброд
Местоположение: с. Петърч
Предмет на дейност по регистрация: Покупко-продажба
на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими
имоти, управление на недвижима собственост, внос и
износ на стоки и услуги, вътрешна и международна
търговия, консултантски услуги, хотелиерски и
туристически услуги, търговско представителство и
посредничество, както и всяка друга стопанска дейност,
незабранена от закон.
https://www.bcci.bg/bulgarian/zones/index.php?zone=44
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СОФИЯ ТЕХ ПАРК
Област: София
Община: София
Местоположение: София
Име: СОФИЯ ТЕХ ПАРК
Собственици: 100% държавна собственост
Електронен адрес/и: office@sofiatech.bg
Уеб адрес: http://sofiatech.bg/
Застъпени дейности: Експериментариум, инкубатор,
лабораторен комплекс, форум "Джон Атанасов".
Инфраструктура: пътища, ж.п. линия, летище
електрозахранване,
водопровод,
канализация,
телекомуникации, оптична връзка.
Кратка презентация: Основната задача на дружеството е
осъществяването на проекти, чиято непосредствена цел
е
да
благоприятстват
за
развитието
на
изследователския, иновационния и технологичен
капацитет на Република България. За тази цел, „София
Тех Парк“ АД ще си партнира с частни и публични
клиенти, за да създаде и управлява уникална
иновационна среда, да създаде и реализира
образователни
програми,
като
същевременно
предоставя поддържащи услуги по отношение на
комерсиализацията на нови технологии, продукти и
услуги.
В момента дружеството е главен изпълнител на
широкомащабен проект за създаването на първия
научен и технологичен парк в България, който да се
превърне в престижна локация за световните,
регионални и национални изследователи и иновативни
компании, давайки пример за икономика на знанието в
България и региона на Балканите.
Генералната цел на проекта е засилване на
конкурентоспособността
на
науката
и
предприемачеството в България чрез подобряване на
обмена на знания между академичните среди и бизнес
общността, подпомагайки стартиращите компании и
иновативните идеи, катализирайки процеса на
комерсиализация на научните изследвания.
„София Тех Парк“ АД си партнира с няколко
заинтересовани страни-партньори, в това число водещи
университети, бизнес клъстъри, големи международни
компании,
Софийска
община,
МОН,
МТСП,
неправителствени
организации
и
други
при
осъществяването на проекта, като същевременно
отговаря за цялостната организация по неговото
изготвяне, съпътстващата маркетингова дейност,
финансирането, отдаването под наем, строителството и
други дейности.
Друга информация:
Предмет на дейност: Изграждане, управление и
развитие на научно-технологични паркове и друга
про-иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове
за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции
в изграждане на публична инфраструктура (държавна
или общинска), управление и поддръжка на изградената
инфраструктура, както и на научно-изследователските,
производствени, административни и други обслужващи
сгради в рамките на научно-технологичните паркове с
цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие
на икономически дейности, свързани с разработване
и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна и
логистична подкрепа на потенциални инвеститори във
връзка с изготвяне на програми и стратегии за
инвестиране в разработването или въвеждането на
иновационни технологии и продукти, съдействие на
кандидатите при участие във всякакъв вид публични или
частни програми за целево финасиране на проекти за
изграждане на научно-изследователски, производствени
и офис сгради, както и за финансиране на
изследователска и развойна дейност за нуждите на
разработване
или
въвеждане
на
иновации,
представителство и посредничество при подбора и
реализирането на иновационни проекти с цел
подобряване на иновативния потенциал на българските
предприятия и поделенията на чужди предприятия в
България, както и всякаква друга производствена и
търговска дейност.

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
СОФИЯ-БОЖУРИЩЕ
Обща площ: 2 983 692 м2
Привлечени инвеститори: 35
Инвестиции: над 546.4 млн. лв
Индустриален парк София-Божурище е приоритетен
проект на НКИЗ, в който вече са привлечени 35
инвеститори от страната и чужбина в редица сектори,
включително автомобилна промишленост, високи
технологии, складова и логистична дейност.
Индустриалният парк, с площ близо 3 млн. кв. м, предлага
терени с изградена инфраструктура с възможности за
електрозахранване, водоснабдяване, битова и дъждовна
канализация, газификация, оптика.
Местоположение:
• В непосредствена близост до София
• 23 километра до Летище София
• 5 км от магистралата за Гърция
• 2 км от магистралата за Сърбия
• В непосредствена близост до международния път,
свързващ Европа и Турция
• Директна връзка с железопътната мрежа
• Проект за спирка на метрото в близко бъдеще
Инвестиционните проекти в зоната надхвърлят стойност
от 546.4 милиона лева.
Немската компания BHTC e първият инвеститор в
„Индустриален парк София-Божурище“ – от 2013 г.
Заводът на BHTC произвежда климатични системи за
над 30 автомобилни компании от цял свят. Проектът на
немската компания е за 150 милиона лева и разкрива 650
нови работни места.
Най-големият инвеститор в парка е датската компания
JYSK. На площ от 300 000 кв. метра
JYSK изгражда дистрибуционен център за Югоизточна
Европа. Инвестиционният проект на датската фирма в
парка край София възлиза на 200 млн. лева.
» Източник: Индустриален парк София-Божурище (nciz.bg)

https://www.bcci.bg/bulgarian/zones/index.php?zone=161
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НАЛИЧИЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЛОГИСТИЧНИ
ВРЪЗКИ И БАЗИ
Икономическото развитие на града привлича логистични и производствени бази в
индустриалните зони в покрайнините. Осъществени са необходимите инфраструктурни
връзки с TEN-T мрежата, които подпомагат обслужването на тези зони и бързото
транспортиране на стоките до следващите точки на разпределяне или крайни пазари.
Компаниите разчитат предимно на ЖП-инфраструктура, която е по-благоприятна от
екологична гледна точка и изисква по-малко ресурси за поддръжка на състоянието ѝ.
Изградени са интермодални терминали, които улесняват и ускоряват значително обмена
на товари между пътния, ЖП и въздушния транспорт. Транспортирането на стоки в града
се извършва с малки превозни средства извън пиковите часове и е оптимизирано така,
че обектите да се обслужват с минимален брой маршрути. Създаден е логистичен план,
който се прилага за ускоряването и подобряването на логистичните процеси.
» Източник: VISION-SOFIA-GOALS-FINAL

ЛОГИСТИЧЕН ПАРК СОФИЯ
НАЙ-НОВИЯТ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА СОФИЯ
Логистичен Парк “София” е модерен комплекс от складови, офисни и търговски площи. Разположен
e в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, на стратегическо място –
между автомагистралите “Тракия” (А1/Е80) и “Хемус” (А2/E79), в близост до летище София и
околовръстния път на столицата.
Логистичната база се простира на над 200 000 кв. м и е съставена от четири складови секции с РЗП
от 27 000 кв. м на първи етап (първа складова секция), още 31 000 кв. м на втори етап (втора
складова секция), 31 000 кв. м на трети етап (трета складова секция) и 26 000 кв.м на четвърти етап
(четвърта складова секция), като общата площ ще бъде над 115 000 кв. м.
https://logisticsparksofia.com/about-us/
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ЛОГИСТИЧЕН ПАРК СТАД
Склад под наем – Логистика
• Бизнес център · Казичене · BPD Sofia East
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
гр. София, район Панчарево, ул. „Околовръстен път” № 454 A

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КАРТА:
• на първа линия на източната дъга на Околовръстния път София в района на с. Кривина.
• със стратегическо местоположение и лесно достъпен, разположен между магистралите „Хемус” и
„Тракия”.
• в близост до летище София.

РАЗСТОЯНИЯ:
• София център – 11 км
• ж.п. гара Искър – 7 км
• летище София – 10 км
• Ботевградско шосе – 4 км
• гр. Пловдив – 136 км
• гр. Бургас – 376 км
• гр. Варна - 457 км

КОНЦЕПЦИЯ И ПЛОЩИ:
• площ на имота: 8 251 кв.м
• наемна площ: 4 322 кв.м
• помещения „строителство по поръчка” за фармацевтична компания: 3 362 кв.м
• стандартен склад: 962 кв.м
https://www.bpdplc.com/logistichni-parkove/logistichen-park-bpd-sofiya-iztok-ii

БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ
ДЕВЕЛЪПМЪНТС ЕООД
БПД е водещ собственик, оператор и инвеститор в областта на индустриалните недвижими имоти в
България. Компанията отдава под наем модерни складови съоръжения на производители,
търговци, транспортни фирми, логистични оператори и други предприятия. Ние сме подходящият
избор за клиентите, които търсят широка гама от услуги в областта на индустриалните недвижими
имоти в развиващите се пазари, където имаме значителен опит.
Нашата корпоративна визия е да бъдем лидер в тази бързо развиваща се пазарна среда чрез
иновативни решения и управленски екип от професионалисти с ключови компетенции.
https://www.bpdplc.com/za-kompaniyata
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ЛОГИСТИЧЕН ПАРК
"БОЖУРИЩЕ"
Логистика:

Разположение на 15 км от центъра на София
• Удобен достъп до международен път Е-80 Белград–Истанбул
• Непосредствена близост до Околовръстен път и магистрала „Струма”
• Граничи с бившето военно летище до гр. Божурище
• Непосредствен достъп до действаща ЖП линия
• Удобен обществен транспорт чрез собствена спирка
• На 500 м от МЕТРО Люлин
• Срещу SCHENKER България
• Международно стратегическо разположение
https://lpb.bg/about-us/

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
“СТАРС"
Фирма “Старс” ЕООД е основана през 2008 година и е с основна дейност в сферата на логистиката и
транспорта.
Фирмата организира транспорт на цели и групажни товари по суша, въздух и вода до всяка точка на
света:
– товаро-разтоварна дейност на цели и групажни камиони;
– краткосрочно и дългосрочно складиране;
– крос докинг;
– цялостно обслужване на групажни линии;
– доставка от врата до врата на територията на България и цяла Европа;
Адрес: ул. „Чепинско шосе“ 36
https://stars-bg.com/#izlojeniq-i-proekti

ЛОГИСТИЧЕН ПАРК
"EAST RING"
Разположен на територията на община Елин Пелин, паркът се намира в традиционно промишлена
зона, само на 25 минути от центъра на София. Между двете входно-изходни магистрали “Хемус” (А
2/E79) и “Тракия” (А1/Е80), Ист Ринг се простира на площ от 220 000 кв.м, с капацитет да бъдат
застроени 90 000 кв.м складови и промишлени халета.
Към днешна дата, в парка функционират четири сухи склада, с обща площ от 25 600 кв.м. Това са
сгради 1, 2, 5 и 6, всяка от тях с площ от 6 400 кв.м. Сградите са подходящи за сухо складиране и/или
леко производство.
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Непосредствена близост до:
• Околовръстния път на София (6 мин.)
• ЖП Гара Елин Пелин (5 мин.) и Летище София (20 мин.)
• Центъра на София (25 мин.)
• Бърз достъп до ключови транспортни връзки – магистрала “Тракия” и магистрала “Хемус”
• Възможност за застрояване - “Built to Suit”
• Традиционно промишлена зона
• Близо до населени места с ефективна работна ръка и традиционен опит в производство и
обслужващи дейности (Елин Пелин, Равно Поле, Нови Хан, Лесново и Лозен)
• Община Елин Пелин традиционно подкрепя развитието на индустрията
https://www.sofiaeastring.com/bg/index

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ
Бизнес Парк “София” е разположен в подножието на Витоша, с удобен достъп до всички главни
булеварди и с пряк излаз на Околовръстния път. Намира се на 20 минути път с автомобил от
административния и бизнес център на града и на 10 минути от Летище София.
Транспортът до Бизнес Парк “София” се осигурява от няколко линии на градския транспорт,
маршрутни таксита, метростанция, която свързва комплекса с града и безплатен транспорт за
служители в Бизнес Парк “София” до последната спирка на метрото.
https://bit.ly/3nMH35R
Параметри на проекта: https://bit.ly/3qr8G60

К М ЛОГИСТИКС
КМ “Логистикс” ЕООД е спедиторска компания, основана през 2007 година и позиционирана в гр.
София. Основен предмет на дейност на фирмата е предоставяне на висококачествени
финансово-олекотени спедиторски, транспортни и логистични услуги. Транспортни релации на КМ
“Логистикс” са главно по линиите Германия-Белгия-Холандия и Франция-Унгария-Гърция-България,
но услуга може да бъде предоставена на територията на цяла Европа.
С какво разполагаме?
Логистичната структура се простира на над 27 000 кв.м площ, разделена в следните градове:
София – 6000 кв.м
Атина – 5000 кв.м
Солун - 3000 кв.м
Будапеща – 10 000 кв.м
Реде / Германия / 3000 кв.м
http://www.kmlogistics.eu/bg/about
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ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ:

СТАРТЪТ НА СТР ПАРК:
ТРИ ПАРКА СЪС СКЛАДОВЕ И ЕДНА ФАБРИКА
Компанията, която е най-големият оператор на логичично-индустриални паркове в ЦИЕ,
подготвя строителството на 85 хил. кв.м в рамките на София.
Като предимства на локацията на CTRark Sofia West от компанията сочат, че тя е близо до
жилищните квартали "Обеля", "Надежда" и "Люлин", на централен булевард, на 20 мин. от
центъра и на 2 мин. с кола от Околовръстния път.
Намеренията са строителството да започне през тази година и да завърши в рамките на
12 месеца. СТР строи типови сгради по свой утвърден стандарт и отчита тази
предсказуемост като плюс. Складовите площи са клас А, високостелажни складове с
12.5 м използваема височина с товароносимост на пода 5 т на кв.м, с множество рампи
и всички необходими инсталации.
Така започва да се осъществява планът за експанзия в София на СТР, който в завършен
вид ще включва два-три бизнес парка по около 100 хил. кв.м всеки. И трите локации са в
София - в границите на "Околовръстен път". Това ги прави подходящи за т.нар. градска
логистика - last mile доставки, която компанията и първоначално беше заявила, че ще
развива. Този тип услуги са търсени от онлайн търговски, дистрибутори, фармацевтични
компании и компании, търгуващи с бързооборотни стоки.
Фотограф: Капитал

https://bit.ly/3GulEpc
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ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ В И ОКОЛО СОФИЯ
Индустриални зони и логистични паркове

Икономическа зона “София-Божурище”
Икономическа зона “София-Божурище” се стопанисва от Националната компания
индустриални зони. Зоната се намира на 15 км от центъра на София и на 23 км от Летище
София. Площта на комплекса е 3 038 527 м2.

Индустриална зона “Кремиковци”
Площта на бившия металургичен комбинат „Кремиковци“ е уникален имот с площ от 7.4
млн. м2. Имотът притежава цялата необходима инфраструктура, за да се превърне
отново в най-голямата индустриална зона в България. През последните години земята
беше разчистена от стари сгради и ненужна подземна инфраструктура, за да бъде
подготвена за бъдещи инвеститори. В близост до комплекса има множество държавни и
частни имоти, които също са подходящи за промишлени и логистични съоръжения.
Районът има потенциала да стане един от най-големите промишлени центрове в ЕС.
Развитието на района е приоритет както на местната, така и на държавната власт.
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ФИНАНСИРАНЕ
Налице са многобройни източници за финансиране на фирми и публични и частни
организации в България. Основният орган, контролиращ управлението на финансовите
инструменти на национално ниво, е Фондът на фондовете.

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
Фондът на фондовете управлява 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП
„Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Региони в
растеж” и ОП „Околна среда”.

EUR 180M

EUR 27M
EUR 119M

» Източник: Фонд на фондовете
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ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) е финансов
инструмент, създаден от Столичната община в подкрепа на предприемаческата и
иновационната екосистеми. В допълнение към своята обща гаранционна схема Фондът
оперира и програма FISP - Финансиране на иновативни стартиращи предприятия.

ФИСП
• Гаранции до 50% и до 30 хил. лева
• Максимален гаранционен срок - 60 месеца
• Предприятие на <3 години или което
разработва иновативни проекти
• Обезпечение 60% от стойността на кредита
.

ОБЩА ПРОГРАМА
• Гаранции до 50% и до 150 хил. лева
• Максимален гаранционен срок – 84 месеца
• Обезпечение 60% от стойността на
кредита
» Източник: ОГФМСП
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП)
прилага държавните политики за подпомагане на предприемачеството, както и на
развитието и интернационализацията на МСП.
ИАНМСП организира бизнес делегации, както и участия в търговски изложения в
чужбина.
Други програми на Агенцията са: Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП
(до 12 000 евро)
Националният иновационен фонд, част от Националната иновационна стратегия,
предоставя до 250 000 евро за промишлени научни изследвания и експериментални
разработки в областта на мехатрониката и чистите технологии, информационните и
комуникационните технологии, здравните и биотехнологии, технологиите в творческите и
развлекателните индустрии (креатех).

ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ НА МСП BEAM
BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market) е специализиран пазар за растеж на МСП,
организиран от Българската фондова борса (БФБ). Пазарът осигурява на МСП редица
облекчения за допускане до търговия и за набиране на капитал. BEAM също така
предоставя и менторство.

ИНИЦИАТИВАТА DISC
За да подпомогне привличането на инвестиции в сферата на дигиталната икономика в
Централна, Източна и Югоизточна Европа, Европейската комисия постави началото на
инициативата за цифрови иновации и разрастване DISC (Digital Innovation and Scale-up
Initiative). Партньори на ЕК в проекта са Европейската инвестиционна банка,
Европейският инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие,
както и Световната банка и Международната финансова корпорация. Това е първият
регионален инвестиционен механизъм от такъв тип. Инструментите на DISC за целево
финансиране са подходящи както за ранния етап, така и за фазата на разрастване на
дигиталните стартиращи компании. Етапът на разрастване изисква по-рисково
финансиране и често се подценява от традиционния финансов сектор.

71

СТАРТЪП ЕКОСИСТЕМАТА В СОФИЯ
София има една от най-активните стартъп и предприемачески екосистеми в Централна и
Източна Европа – в града функционират стартъп асоциация, асоциация на бизнес
ангелите и клубове за ангелски инвеститори.
През 2019 г. София получи акредитация за френски технологичен хъб в мрежата
FrenchTech (French Tech Label). Градът се присъедини към международна общност от над
50 иновационни и технологични центрове.
По данни на Dealroom.com., през последните 6 години в София са проведени 246 рундове
на финансиране. Така София се нарежда на 3-о място в ЦИЕ по брой инвестиционни
рундове, веднага след Варшава и Талин. България разполага с диверсифицирано
портфолио от технологични стартъпи в различни индустрии. Около 15% от българските
стартъпи са в т.нар. дийп тех сектори, сред които изкуствен интелект, аерокосмически
технологии, роботика и интернет на нещата.
Предприемачите, които нямат предишен опит, могат да се възползват от местни
инкубатори и пре-акселератори, за да получат знания и насоки за започване на бизнес.
Освен това Venture Capital общността в София подпомага разрастването на стартиращи
фирми и компании в етап на растеж.
От StartupBlink посочват, че сред предимствата на България са наличието на
акселератори и фондове за рисков капитал, както и достъпния жизнен стандарт. София е
основен център за местните стартъпи. Българската столица привлича и все повече
дигитални номади от чужбина, които пък водят след себе си чуждестранни стартъпи.
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СПОДЕЛЕНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА В СОФИЯ
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ДИГИТАЛНА СОФИЯ
През 2015 г. Столичната община прие „Иновационна стратегия за интелигентна
специализация 2014-2020”(ИСИС), която поставя ИТ и креативните индустрии като
приоритетни.
През 2019 г. София, представлявана от Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции (СОАПИ), създаде Стратегията за дигитална трансформация на София
(СДТС) – по методология на ЕК и с участието на над 100 заинтересовани страни. Целта на
Стратегията е да подпомогне местната технологична екосистема като превърне София в
платформа за дигиталните продукти, които се създават в града.
Градът вече изпълни една от първите стъпки, предложени от СДТС. Създадено бе ново
звено в Столичната община, както и нова позиция: заместник-кмет по направление
„Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.
През 2019 г. стартира Центърът за върхови постижения в областта на големите
данни и изкуствения интелект (GATE) като съвместна инициатива между Софийския
университет, университета “Chalmers”, Швеция, и индустриални технологии “Chalmers”,
Швеция (”Chalmers” Industrial Technologies). GATE ще разработва иновации в четири
стратегически направления: градове на бъдещето, интелигентно правителство,
интелигентни индустрии и цифрово здравеопазване. Участниците ще имат
възможността да провеждат експерименти и изпитания в три модерни технологични
лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab), за
интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) и за виртуална
реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab).
През 2021г. Институтът GATE положи успешно първата копка на новата си
високотехнологична сграда, която ще се помещава на над 600 кв. м. между
историческите сгради на Софийския университет „Св. Климент Охридски.
Меморандум за създаване на дигиталния близнак на столицата беше подписан от кмета
на града Йорданка Фандъкова и ректора на Софийския университет проф. Анастас
Герджиков. Целта на 3D модела на столицата е да прави различни симулации, с които да
се предвиждат последиците от градските решения.
Над 200 учители от 16 училища в София станаха част от пилотния проект на София
„Училище в облака“ за развитие на дигиталните умения и работа в онлайн среда.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНДУСТРИИ В СОФИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)

Най-бързо растящият сектор на столицата са информационно-комуникационните
технологии (ИКТ) и далекосъобщенията. Отрасълът играе важна роля в доброто
представяне на София на фона на повечето други области през кризата – само през 2020
г. ИКТ секторът прибавя нови 762 млн. лева (7% ръст) към продукцията на столицата, но
този ръст е по-слаб от регистрираните 17% през 2019 г. Това бързо развитие е част от
глобален тренд, особено в развитите икономики, където високотехнологичният сектор е
в период на безпрецедентен възход. Ръстът на ИКТ в кризисната година е подкрепен от
рязко възникналата нужда на много бизнеси от други сектори от дигитална
трансформация и онлайн продажби и съответно - от повишеното търсене на цифрови
услуги. От значение е и по-голямата адаптивност на работната сила, която успя лесно да
премине към режим на работа от разстояние, общо взето без значителни промени в
работния процес и производителността.
» Източник: ИПИ
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• Ръст с близо 600 млн. през 2019 г. - софтуерният сектор е най -бързо растящият сектор в България .
• Над 8 0% от приходите са от износ. Ръстът на приходите от износ е 20% на годишна база през 2019 г., достигайки 3,1млрд. лв. През 2020 г. се
очаква експортната стойност да нарасне с нови 12% и да достигне до 3,5 млрд. лв.
• Въпреки COVID -19 кризата прогнозите са за 10% ръст на приходите през 2020 г. при 5,5% спад на БВП на страната.

Българската софтуерна индустрия
Приходите на софтуерната индустрия продължават да изпреварват ръста на БВП и през
2019 г. достигат 3.3%.
» Източник: БАСКОМ Барометър

Отрасълът се характеризира с голяма производителност на труда и това позволява
съответно заетите в него да получават чувствително по-високо заплащане от средното
както за страната, така и за столицата. Средната заплата в ИКТ сектора в София е близо
два пъти над средната за столицата като надвишава 4000 лв.Това, от своя страна, прави
свързаните с ИКТ сектора професии – начело с програмирането, особено привлекателни.
Последното личи както от динамиката на заетостта, така и от големия интерес към STEM
специалностите във висшето образование и неформалните курсове в областта.
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Експерти от "БАСКОМ Барометър 2021 ", споделиха че, аĸo дocĸopo са предполагали,
чe в cлeдвaщитe пeт гoдини coфтyepният ceĸтop ще имa пoтeнциaлa дa paзĸpиe oĸoлo
23 000 нoви paбoтни мecтa, към днешна дата oпpeдeлeнo cа нa мнeниe, чe тaзи цифpa щe
нaдxвъpли 30 000.
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» Източник: БАСКОМ Барометър

Прогнозата на Българска асоциация на софтуерните компании е за ръст на приходите през
2024 година, достигащи над 7.787 млн лева.
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6 000

» Източник: БАСКОМ Барометър

През 2020 г. платформата Skillvalue постави България на 14-о място сред
страните с най-добри софтуерни разработчици в света. 35% от работещите в
сектора са жени.
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ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI)
Нарастващата популярност на AI технологиите създава вълна от стартиращи компании в
страната. Търговията, финансите и медиите са водещи в прилагането на изкуствен
интелект у нас с над 30 местни компании, които разработват решения за тези сектори.
Общо 47 предприятия развиват или използват AI в България; от тях 32 са стартиращи и
скалиращи, а 15 са развити български или международни компании. В сектора са заети
над 3000 души; работните места, свързани с изкуствен интелект, съставляват 3% от
общия пазар на труда в България.
» Източник: Доклад на Seenews “AI eкосистемата в България“

Structure by company type

15

32

Corporates

Startups

Total

Total

18 14

established before 2016
established in 2016-2018

Тази година няколко български организации обявиха изграждането на Българска
екосистема за Изкуствен интелект (БЕИИ). Целта на новоизграденото формирование е да
подпомогне разработването и популяризирането на политики, стратегии, добри практики
и етични кодекси за развитие в областта на изкуствения интелект у нас.
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ФИНТЕХ
Общите приходи на компаниите в българския финтех сектор достигат 1.441 млрд. лв.
като се повишават с 12% от 1.287 млрд. лв. за предходната година, показват данните от
годишния доклад на Българската финтех асоциация (БФА). Ръстът на оперативните
приходи е 5.2 % до 1.063 млрд. лв. за 2020 г.
WOR K FOR CE

2 0 2 1 E COS Y S T E M
S N A PS H OT
8,665 employed
in the industry

FI N T E CH S

44% of employed
are women

€ 1,950 average
gross salary

E DUCA T I ON
135 FinTech
Companies

1 1 Payment
Institutions

8 E-money
Institutions
51 higher
educational
institutions

18 universities
teaching Informatics
and Computer Science

12,900 enrolled
in STEM
programmes

» Източник: Годишен доклад на Българската финтех асоциация, 2021

>EUR 361млн
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

25.5%
ГОДИШЕН РЪСТ НА
ПРИХОДИТЕ

36%

13%

от фирмите са в
сферите разплащания
и фактуриране

от фирмите
са в сферата на
капиталовите пазари

11%

10%

от фирмите са
в сферата на
кредитирането

от фирмите са в
сферата на личните
финанси

» Източник: Годишен доклад на Българската финтех асоциация, 2021

Общият брой на компаниите в сектор “финтех” в България достига 135 в края на 2020 г.,
като според доклада пандемията от Ковид-19 е ускорила процеса по създаване на нови
компании. През 2020 г. са основани 18 нови компании. До ноември 2021 г. са основани
нови 4 компании.
София остава мястото с най-много компании от сектора – 115, останалите 20 компании
са базирани основно във Варна и Пловдив. Според предмета на дейност, компаниите,
които са в сферата на дигитални разплащания са 44, тези в сферата на капиталовите
пазари и търговия с активи са 19, дигиталното кредитиране е представено от 18
компании.
В края на 2020 г. във финтех компаниите работят общо 8665 души, от които 44% са жени.
Средната брутна заплата според данните на доклада достига 3815 лв.
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Финтех компаниите са подкрепяни от множество инвестиционни фондове, бизнес ангели,
частни инвеститори и местни банки.
Финтех индустрията в България е свързана предимно с осъществяване на бързи и евтини
транзакции от специализирани финансови компании. Те извършват скоростни преводи
на физически и юридически лица, свързани с частни парични взаимоотношения и
фирмени преводи, както и такива, при търговия с валута и с ценни книжа на финансовите
пазари. В обсега на финтех компаниите влизат следните финансови услуги: бързи
плащания; блокчейн, обмяна на валута; краунфъндинг (кампания за целево акумулиране
на паричен ресурс); дигитални пари, онлайн банкиране; инвестиции.
Финтех: рискови инвестиции по сегменти

Segment

EUR

Blockchain / Crypto

46 000 000

Lending

18 100 000

Personal Finance

8 180 000

IT development / support for fintech

5 000 000

Payments / Billing

1 805 000

Capital Markets

857 000

Insurance

250 00

АУТСОРСИНГ И СПОДЕЛЕНИ БИЗНЕС УСЛУГИ
Ceĸтopът нa изнeceнитe ycлyги в Бългapия бeлeжи двyцифpeн pъcт пpeз пaндeмичнaтa
2020 гoдинa и вeчe фopмиpa 6.6% oт БBΠ нa cтpaнaтa. Аyтcopcинг ycлyгитe
oтбeлязвaт oпepaтивни пpиxoди oт 3.3. милиapдa eвpo, ĸoeтo e c 11.2% пoвeчe cпpямo
пpeдxoднaтa гoдинa, а нaeтитe в oтpacълa вeчe дocтигaт 77 000 дyши. Πpoгнoзaтa ĸъм
2024 гoдинa coчи, чe индycтpиятa щe пpoдължи дa ce paзвивa и дa бъдe ocнoвeн cтълб в
бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa, ĸaтo относителният ѝ дял в БBΠ нa cтpaнaтa щe дocтигнe 11.2%.
В следващата графика са показани водещите аутсорсинг компании, опериращи у нас.
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Компании

Нетни приходи в евро

VMWare Bulgaria
EGT Interactive
IBM Bulgaria

103.8
85.9
71.7

SAP Labs Bulgaria
Modis Bulgaria
Visteon Electronics Bulgaria

66.1
48.4
35.4

Siemens
CNSys
Progress Software
Stemo

34.4
34.2
32.4
30.8

» Данни: AIBEST Annual Industry Report 2021
» Източник: SeeNews

Глобален индекс на най-атрактивните дестинации за изнасяне на услуги: регионална
съпоставка
Източноевропейските страни продължават да се радват на силно присъствие в GSLI.
Естония, България и Латвия запазват стабилното си място в топ 25.
Оборот и прогнози на изнесените ИТ и бизнес услуги в България (млрд. евро)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ИТ услуги ITO

0.60

0.74

0.88

1.07

1.29

1.56

1.89

1.29

2.76

Бизнес услуги ВРО

0.84

0.93

1.11

1.32

1.67

1.81

2.08

2.41

2.78

Общо изнесени
услуги

1.44

1.67

1.99

2.39

2.96

3.37

3.97

4.70

5.54

Оперативни приходи и заетост в аутсорсинг индустрията по сектори

» Данни: AIBEST Annual Industry Report 2021
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В четири основни категории: финансова привлекателност, умения и наличност на хората,
бизнес среда и цифров резонанс България е с водеща позиция.

Bulgaria

» Източник: A.T. Kearney GSLI, 2021
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ИЗНЕСЕНИ БИЗНЕС УСЛУГИ В СОФИЯ
Изнесените услуги у нас се осъществяват предимно в столицата. Това е така, тъй като
тук има най-голяма концентрация на работна сила, а също така в София са
концентрирани най-голям брой специалисти. Към момента над 600 компании за
изнесени услуги оперират в България, като освен в София, в Пловдив, Варна и Бургас се
бележи ръст на фирмите за изнесени услуги. Тенденцията за миграция в сектора е
водена от търсенето на нови таланти извън най-големите градове.
Основните външни пазари, които софийските компании обслужват, са: САЩ,
Великобритания, Германия, Нидерландия, Швейцария, Франция, Австрия, Белгия,
Италия, Швеция, Австралия, Русия, Китай и Индия.
Тенденцията показва, че все повече се размиват разликите между BPO и ITO и много от
компаниите разработват собствени решения с цел по-висок коефициент на полезно
действие и по-добра оптимизация на разходите.
» Източник: AIBEST Annual Report 2021

Брой аутсорсинг компании в големите градове

Bulgaria
Headquarters

555

Soﬁa

Secondary oﬃces

37

Shumen

1

5

Svilengrad

1

0

Plovdiv

38

51

Vratsa

1

2

Dragoman

1

0

Varna

33

38

Dobrich

1

1

Kardzhali

0

2

Burgas

8

19

Pleven

1

1

Kazanlak

0

2

Veliko Tarnovo

6

14

Peshtera

1

0

Vidin

0

2

Stara Zagora

5

6

Silistra

1

0

Yambol

0

2

Ruse

4

11

Teteven

1

0

Belovo

0

1

Pazardzhik

4

0

Levski

1

0

Botevgrad

0

1

Gabrovo

3

1

Smolyan

1

0

Kozloduy

0

1

Montana

3

0

Byala Slatina

1

0

Razgrad

0

1

2

2

Krichim

1

0

Targovishte

0

1

2

1

Troyan

1

0

Blagoevgrad
Haskovo

Abroad
Secondary oﬃces

USA
Germany
UK
Serbia
North Macedonia
Netherlands
Poland
France
Spain
Sweden
Switzerland
Belgium
Bosnia and Herzegovina

16
10
10
7
5
4
4
3
3
3
3
2
2

Czech Republic
Ireland
Italy
Mexico

» Източник: AIBEST Annual Report 2021

Ukraine
Albania
Australia
Canada
Cyprus
Denmark
Egypt
Estonia
Finland

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Ghana
India
Israel
Kenya
Malta
Montenegro
Philippines
Romania
Slovenia
Taiwan
Turkey
Vietnam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Top 5
cities

BPO-h

BPO-s

Soﬁa

263

15

292

22

Varna

14

24

24

27

Plovdiv

22

17

11

21

Burgas

3

12

5

7

Veliko
Tarnovo

2

8

4

6

ITO-h ITO-s

82

През 2019 г. Софийският университет, съвместно с Асоциацията за иновации, бизнес
услуги и технологии (AIBEST), създаде нова магистърска програма – „Аутсорсинг проекти
и компании“. Това показва положителна тенденция и нарастваща нужда от създаване на
специалисти в областта.

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПОДЕЛЕНИ УСЛУГИ
Като една от тенденциите за развитие на пазара у нас през последната година, анализът
откроява двойния ръст в броя на опериращите у нас Центрове за споделени услуги (SSC),
които включват счетоводство, администриране на персонала и т.н.
Това е подсекторът, в който са ангажирани 1/5 от всички служители в индустрията. Само
през последната година заетостта в този тип компании се е увеличила с близо 25%.
Най-голям дял от платените възнаграждения е формиран от споделените центрове за
услуги, където възнагражденията са възлизали на 12.3 млн. евро, което е пет пъти над
средното за индустрията. Това съвпада и с двукратния ръст на броя на бизнесите от този
подсектор през изминалата година. Редица компании възлагат процесите по
счетоводство, данъци и пейрол на външен професионален доставчик.
Топ 10 на аутсорсинг компаниите по брой служители на пълен работен ден за 2019

1,193
1,268
1,315
1,447
2,225 1,478
1,896
2,545
3,079
3,362

Enterprise Services Bulgaria

Callpoint New Europe

Sutherland Global Services Bulgaria

S Group Human Capital

IBM Bulgaria

SiTel Bulgaria

Hewlett-Packard Global Delivery Bulgaria Center

Cargill Bulgaria

Paysafe Bulgaria

PPD Bulgaria

Other Companies
» Източник: AIBEST Annual Report 2021
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57,235

ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ
София e национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели
за икономическата значимост на изкуствата, културните и творческите индустрии,
културното наследство и културния туризъм – добавена стойност по факторни разходи,
заети, оборот, брой организации, преки чужди инвестиции - показват концентрация
между 52% до 99% в града. Тези числа дават основание да наречем София град на
творческата икономика.

Година

2019

2020

2021

БВП /%/

0,5

0,4

0,4

Броят на заетите в сектора обаче бележи спад заради пандемията от Ковид-19. Секторът
бе най-силно засегнат от мерките срещу разпространението на вируса и именно за
значителна част от гилдията на художници, дизайнери, кино дейци, музикантии други
представители на творческите индустрии се преквалифицираха и започнаха да
упражняват други професии. Това е тенденция в европейски мащаб. Според изследване
на EY, озаглавено „Възстановяването на Европа”. Културните и творчески индустрии
преди и след COVID-19“, през 2020 г. те генерират приходи в размер на 444 млрд. евро,
което представлява спад с 199 млрд. спрямо 2019 г. или с близо 31%.
Въпреки тези данни, София запазва мястото си на национален център на културните и
творческите индустрии. Основните показатели за изкуствата, културните и творческите
индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им
значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни
инвестиции – показват нарастване за периода. Това се дължи предимно на
разработчиците на видео съдържание и дигиталния контент.
» Източник: Столична община, Обсерватория по икономика на културата

ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ
Филмовата индустрия е развита основнo в София. Тук са позиционирани всички водещи
обучителни и работни центрове в областта. В града се намира и едно от водещите студиа
за филмопроизводство в Европа - Ню Бояна филмс. Националната академия за
театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) - София е най-голямата в
България. Както и при останалите индустрии и тази претърпя сериозен срив заради
Ковид - кризата и през 2020г. в България, са заснети 5 български и 11 чуждестранни
продукции, 6 от които са реализирани в едно от най-големите студия у нас. Световната
киноиндустрия все още търси начини да прави филми безопасно и бавно се
възстановява от първоначалния срив.
Въпреки това, световните филмови компании “Нетфликс” и “Дисни” имат интерес да
снимат у нас и това е доказателство за развитието на филмовата индустрия в България.
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ГЕЙМИНГ ИНДУСТРИЯ
Геймингът е сред най-бързоразвиващите се творчески индустрии в София. Към момента
в София има над 75 гейминг компании, включително филиали на световни лидери,
утвърдени български студиа. Тук се създават различни игри от целия спектър, а
виртуалната реалност навлиза все по-дълбоко в ежедневието ни.
Тенденциите в гейминг индустрията, повлияни от пандемията от Ковид-19, показват, че
и този сегмент търпи промени. Компаниите за видео игри отчитат голям ръст на
продажбите именно заради ограниченията, наложени в ежедневието на хората. Тук освен
големият скок на печалбите се отчитат и промени в посока на увеличаване на
финансовия залог на мобилните игри.
От ноември 2021 има обучения по гейминг идустрия в България - GAME DEV , безплатни и
платени от ARC Academy. Разработен е портал : https://gameindustry.bg/ , в който всички
интересуващи се могат да намерят подробна информация за гейминг индустрията в
България като новини, проекти и фестивали.

ТУРИЗЪМ
В следствие на бързото настъпване на нискотарифните авиокомпании и онлайн
платформите за краткосрочен наем, София в последните години се превърна в много
по-свързана, достъпна и популярна дестинация за градски туризъм. Пандемията обаче
има опустошителен ефект върху туризма, като по време на първата вълна на вируса през
2020 г. туристическите пътувания на практика спират. През 2021 г. вече се наблюдава
възстановяване, което ще отнеме време, поради продължаващите ограничителни мерки
и ниския темп на ваксинация в страната.
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През 2019 г. посетителите на столицата са били 1.16 милиона души, а общият брой на
нощувките е близо 2 милиона, като 786 хиляди от посетителите са чужденци. През 2020 г.
общият брой на посетителите се свива до 420 хиляди души, a от тях чужденци са едва 221
хиляди, в резултат на въздействието на ограничителните мерки и прекратяването на
почти целия международен трафик в периода март-юни. Въпреки това, през 2021 г.
туристическият трафик постепенно се възстановява, като в летните месеци столицата е
посетена от 140-150 хиляди души месечно.
Делът на българите сред тях обаче е по-висок в сравнение с периода преди пандемията.
На фона на морските и планинските курорти, столицата поддържа по-голям баланс
между посетителите българи и чужденци, най-вероятно вследствие на бизнес пътувания
вътре в страната. Този извод се подкрепя и от малкия брой средни нощувки на човек –
под средно 2 на посетител в София, което отговаря по-скоро на профила на делови
пътувания и на уикенд градски туризъм. В динамика, последните години преди
пандемията сме свидетели най-вече на ръст в посещенията на чужденците – с над 1/3 в
рамките на пет години – докато при българите липсва значително изменение.
Официалната статистика сочи, че в София легловата база е около 13.4 хиляди легла през
2020 г. Към тях обаче трябва да прибавим и регистрираните в онлайн платформи, които
не попадат в обхвата на проучванията на НСИ. Според данните на AirDNA, само
листваните в AirBnb имоти са почти 3 хиляди, което добавя още 5-6 хиляди легла. Това
чувствително разширение, позволено от широкото възприемане на онлайн платформите,
също помага за утвърждаването на столицата като популярна туристическа дестинация.

ПРОИЗВОДСТВО
През 2020 г. произведената продукция от преработващата промишленост в столицата
спада с над 1 милиард лева (или 7%) спрямо предкризисната 2019 г. до 9.7 милиарда
лева. Спадът отразява най-вече накъсването на веригите на доставки в периода на
най-дълбоката криза през пролетта на 2020 г. и свиването на външното търсене на
продукцията на българските преработващи предприятия. По предварителни данни през
ноември 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се
увеличава с 1.4% в сравнение с октомври 2021 година. През ноември 2021 г. календарно
изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 13.2% спрямо
съответния месец на 2020 година. Този отрасъл е движен от няколко големи ключови
предприятия с предимно експортна насоченост, като сред важните подсектори са
производството на метални изделия, храни и напитки. Въпреки високия дял на услугите,
през последните години преди кризата индустриалните дейности се развиват с
относително бързи темпове. София е пример за динамична община, произвеждаща висок
процент БВП от производствени дейности.
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АВТОМОБИЛЕН СЕКТОР
Aвтомобилната индустрия e на път да стане водеща в България. Въпреки пандемията,
много от производителите в този сектор преживяват най-добрия момент в историята си,
а броят на работещите в него в момента е по-голям от преди кризата. Над 300 са вече
фирмите в автомобилната индустрия в страната. Те дават работа на над 69 хил. души,
като скоро ще се премине границата от 70 хил. заети. Делът на аутомотив сектора в
икономиката на България е между 10% и 12%. Изследване на Аутомотив клъстера у нас
показва, че има потенциал този дял да достигне над 20%. Според него автомобилната
индустрия може да се удвои отново през следващите години и да стане водещ
икономически сектор в страната. Най-атрактивна дестинация отново е София, следвана
от Пловдив и Шумен.

Общ преглед на автомобилната индустрия в България
» Очаква се оборотът да се удвои през 2022 г.
» Около 10 % от БВП на страната
» Над 300 автомобилни компании в България през 2021 г.
» Източник: Аутомотив клъстер България
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РОБОТИКА
950+ млн. лева приходи, над 5000+ служители, над 30 компании разработват роботи,
автономни системи или софтуер и компоненти за такива в България. В София са
ситуирани някои от водещите звена по изучаване и разработка в сферата на роботиката.
От своя страна използването на роботи и автоматизирани решения в складовете и
логистичните обекти бележи траен и устойчив ръст от над 40% годишно, според
последните проучвания на Международната федерация по роботика (IFR).
Автоматизираните складове като бизнес сектор се развиват с главоломна скорост,
особено в период на пандемия, като всичко това е резултат от нарастващите разходи,
дължащи се на предизвикателствата от по-високите очаквания на потребителите за
по-големи и бързи доставки.
Според проучване на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация обаче
едва 15% от бизнеса в България е автоматизиран.
В момента у нас има 202 индустриални робота в 18 производства. Вървим с доста добри
темпове и все повече български младежи се обучават на курсове по роботика.
» Източник: Професионална асоциация по роботика и автоматизация/ PARA/

АЕРОКОСМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ
Аерокосмическата индустрия е индустрия с висока добавена стойност. 20% от работната
сила в нея се занимава с развойна дейност. София има развит IT сектор и значителен
капацитет за развойна дейност. Градът вече има множество компании, опериращи в
сектора.
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· В София се намира едно от най-големите предприятия в Европа за основен ремонт и
поддръжка на самолети и двигатели с над 1100 служители.
· Български производител е първият стратегически партньор на Международната асоциация
за въздушен транспорт (IATA) за дронове на глобално ниво.
· Техническият университет в София предлага бакалавърски и магистърски програми (B.Sc. и
M.Sc.) по Авиационно инженерство (на английски език), както и B.Sc. и M.Sc. по авиационна
техника и технологии.
· България е шестата държава, изпратила астронавт в космоса, и единствената страна от
ЦИЕ с двама астронавти.
· През 2017 г. SpaceX успешно изстреля в орбита първия български геостационарен
телекомуникационен сателит BulgariaSat-1.
· Софийски компании произвеждат CubeSat-и за научни, образователни и търговски цели.
· Българска компания изгражда единствената децентрализирана платформа за събиране на
сателитни данни.
· Софийският университет предлага магистърска програма (M.Sc.) по Аерокосмическо
инженерство и комуникации (на български, английски или руски език).
· Най-голямата образователна програма за космическа наука в ЦИЕ се намира в София.
» Източник: Столична община

ЖИВОТЪТ В СОФИЯ
София продължава да бъде една от най-финансово достъпните столици в Европа.
Комунални услуги
Основни (електричество,
отопление, водоснабдяване,
отпадъци) за апартамент от 85m2

Транспорт
€ 95,61

Месечна такса за мобилен телефон
с вкл. 1000 мин и 5 ГБ данни

€ 10

Месечна такса за интернет (над
60 mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL)

€ 10

Меню за двама (тристепенно),
ресторант средна класа
Вода 0.5 л

€6
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Годишна карта (градски
транспорт)

€ 187

Такси – 1 км пробег
(обикновена тарифа)

€ 0.41

Гориво (литър)

€ 1.20

Споделени автомобили

€0.77
+ €0.16/мин.
€2-3.25 +
€0.15-€0.25/мин.

€ 25
Месечен наем
€1

Супермаркет
Мляко (литър)

€ 1.02

Хляб

€ 1.00

Пилешко месо (кг)

€ 5.62

» Източник: Numbeo 2020 г., пазарни наблюдения

€ 0.82

Споделени тротинетки

Заведения
Единично меню, ресторант
средна класа

Билет (градски
транспорт)

Едностаен апартамент в
центъра на града

€ 250

Едностаен апартамент извън
центъра на града

€ 200

Тристаен апартамент в
центъра на града

€ 400

Тристаен апартамент извън
центъра на града

€ 350

Регионално сравнение: разходи и покупателна способност
Индекс на разходите за живот

Индекс на покупателната способност

» Източник: UBS

МЕЖДУНАРОДНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ
Начални и средни училища:
» Англо-американско училище в София*
» Британско училище в София*
» Американски колеж в София
» Американо-английска академия*
» Училище „Britanica Park”*
» Deutsche Goethe Schule*
» Частно немско училище „Ерих Кестнер“*
» Частно средно училище “Кралица София Испанска“
» Френски лицей „Виктор Юго“
» Италиански лицей (НУКК)
» Руски лицей*
» Частно училище „Свети Георги“*
» Канадско училище „Maple Bear“*
» Частно средно училище ЕСПА*
» Частно начално училище “Лесна наука за деца”
» Дарби Колидж
*с детска градина
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ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
Мрежата на обществения транспорт в София е добре развита и включва различни
методи за придвижване. На територията на Столична община пътниците се обслужват от
метровлакове, тролейбуси, трамваи, градски автобуси, крайградски автобуси,
електробуси. Освен това, на основата на ПЧП действа и услуга за споделено ползване на
електрически тротинетки или скутери.
София разполага и с изградена велосипедна инфраструктура с общо 49.51 км велоалеи,
като амбицията на Столична община е скоро да има и услуга за обществено ползване на
велосипеди под наем.
Метрото свързва града с Терминал 2 на Летище София, Бизнес парк “София”, повечето
бизнес зони в столицата, Интер Експо Център, Централната жп и автогара, както и
големите жилищни райони. В момента метрото разполага с общо 52 км дължина на
линиите, с 47 функциониращи станции. Превозната способност на метрото в София е 50
000 пътници на час, а минималният интервал на движение е 180 секунди.
» Източник: Метрополитен ЕАД; Център за градска мобилност

МЕТРОТО В СОФИЯ
В София има действащи 4 линии на метрото с 4 маршрута. Това са:

» Линия М 1 - Сливница - Бизнес парк
(Люлин - Младост)

- 16 станции (13 общи с М 4)

» Линия М 2 - Обеля - Витоша
(Надежда - Лозенец)

- 12 станции

» Линия М 3 - Хаджи Димитър - Горна баня
(Хаджи Димитър - Овча купел)

- 12 станции

» Линия M 4 - Обеля - Летище София

- 20 станции (13 общи с М 1)
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АКТУАЛНА КАРТА НА СОФЙСКОТО МЕТРО

» Източник: Метрополитен ЕАД
https://www.metropolitan.bg/
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КУЛТУРЕН ЖИВОТ
София е сред най-древните столици в Европа.
София е град с над 8000 годишна история. Изобилства с църкви, манастири и музеи.
София разполага с уникален културно-исторически ресурс, който съчетава
забележителни примери за типа строителство и архитектурни ансамбли от епохите на
Античността, Средновековието, след Освобождението и архитектурата на ХХ век.
Общо на територията на Столична община са регистрирани около 1720 по-важни
недвижими културни ценности като 830 се намират в централната градска част, от които
110 са с национално значение. Сред тях от световно значение е Боянската църква. С
особено значение е агломерацията на манастирите от т.нар. “Софийска Света Гора”.
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НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
с над 650 000 експоната, това е един от най-големите
исторически музеи на Балканите.

НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ
една от главните забележителности на София, както и
най-големият и най-старият театър в страната.

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
с 9 филиала в София е най-големият музей на изкуствата
в България.

НАЦИОНАЛНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
притежава колекция от тракийско злато от Бронзовата
епоха, сребърни съкровища и антични артефакти.

КВАДРАТ 500
28 зали с 2 000 произведения на изкуството от
колекцията на Националната художествена галерия.

МУЗЕЯТ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ
8 зали, разкриващи историята на града, в сградата на
старата градска баня. Архитектурно бижу от началото
на 20-и век.

ТЕАТЪР „СОФИЯ“
най-големият общински театър в града. Някои от
продукциите имат субтитри на английски.

СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
разполага с голяма колекция от живопис,скулптура,
графика, съвременно изкуство и фотография и често
приветства гостуващи изложби.

ХРАМЪТ-ПАМЕТНИК „СВЕТИ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“
е една от най-големите източноправославни катедрали
в света. Най-високата камбанария е с височина 50.52 м.
Храмът има общо 12 камбани. В криптата на храма се
помещава музеят за християнско изкуство.

БОЯНСКАТА ЦЪРКВА
е известна със средновековните си стенописи, а от
1979 г. тя е включена в списъка на световното
културно наследство на ЮНЕСКО.
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БАЗИЛИКАТА „СВЕТА СОФИЯ“
Гробниците на Антична Сердика от 5-и век преди
Христа днес са отворени за посещения.
Средновековната Базилика „Света София“, изградена
върху гробниците, е дала името на града.

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
най-голямата библиотека в страната и най-старият
културен институт на следосвобожденска България.

СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ
е една от главните културни забележителности в града
и приема световноизвестни изпълнители.

ЗАЛА БЪЛГАРИЯ
е главната зала за класическа музика в страната.

НАЦИОНАЛНИЯТ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА
е най-големият конгресен и културен център в
България.

МУЗЕЙКО
е най-големият научен център за деца в Източна Европа
с над 130 интерактивни игри върху площ от 2 000 кв.м.

» София за деца:
През юни 2019 г. УНИЦЕФ постави България сред 20-е най-добри страни за семейства с деца в ЕС и ОИСР.

» ТЕХНОМЕДЖИКЛЕНД
Интерактивен технологичен център за деца и младежи, които искат да опознаят науката и
технологиите отблизо.
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ФЕСТИВАЛИ
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ е едно от водещите кино събития в Централна и Източна Европа,
включено и в класацията на сп. „Variety” на 50-те топ световни фестивали.
A TO JAZZ разказва историята на джаза в продължение на три дни през месец юли. От
2011 г. насам фестивалът е посрещнал над 100 000 души публика и световноизвестни
джаз музиканти като Бранфорд Марсалис, Крисчън Макбрайд, Робърт Гласпър, Кени
Гарет, Рой Харгроув, Даян Рийвс.
ФОТОФАБРИКА: Ежегоден фестивал и международна платформа за професионална
фотография. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична
община.
СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА: Първият и единствен в страната фестивал за
постиженията на учени и млади изследователи от България и чужбина, насочен
едновременно към младежи и възрастни.
СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ: От 1970 г. насам фестивалът е едно от
най-значимите международни музикални събития в региона. Програмата на фестивала
включва концерти, опера, балет, научни конференции в областта на музикалната теория,
фотоизложби, прожекции на филмирани опери, майсторски класове.
ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ: Едно от най-реномираните събития за
класическа музика в София. Програмата му включва концерти със симфонична и
камерна музика, джаз, филмова музика, както и събитие за деца.
ОПЕРА В ПАРКА вече 10 години пренася оперни и балетни представления на открито в
един от софийските паркове.
СВЕТОВЕН ТЕАТЪР В СОФИЯ води световноизвестни театрални и танцови продукции и
изпълнители от цял свят в София.
ПРОЛЕТЕН ПАНАИР НА КНИГАТА е ежегодно събитие, което включва литературни
четения, представяния на книги и други събития, подходящи за всички възрасти.
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ВИТОША
Витоша се намира само на 30 минути от центъра и е с изглед към града. Планината
предлага развлекателни дейности като преходи, ски, планинско колоездене и скално
катерене.
Витоша е достъпна и с градски транспорт. Освен с автобуси, в планината може да се
стигне с лифт и гъста мрежа от пътеки. На разположение на туристите са много
планински хижи.
Витоша има два ски центъра и няколко ски писти, включително нощна ски писта. През
летния сезон Витоша събира гости за няколко ежегодни събития и фестивали, сред, които
международният фолклорен фестивал „Витоша“ и ултрамаратонът „ Витоша 100км.“

МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ
В София има около 30 находища на минерални извори, които могат да се използват
както за питейни, така и за лечебни цели, СПА и забавление. През 2020 г. приключи
реставрацията на минералната баня в Банкя. Обявена е концесия за строителство на
балнеолечебен и СПА център, както и плувен басейн.

СОФИЯ – ГРАД НА СПОРТА
През 2018 г. София беше обявена за постоянен носител на титлата "Европейска столица
на спорта". Градът бе домакин на над 200 спортни събития като част от кампанията през
2020 г. София предлага няколко десетки паркове и градини, както и спортни клубове за
всеки вид спорт.
Софийският маратон се провежда за първи път през 1983 г. Той е част от списъка с IAAF
Bronze Label събития на Международната асоциация на федерациите по лека атлетика.
5KM RUN се провежда всяка събота сутрин в Южния парк на София. В него се включват
деца, възрастни хора, хора с увреждания, родители с детски колички, дори домашни
любимци.
Двете големи изкуствени езера край София – Панчаревското и язовир “Искър” –
предлагат възможности за водни ски, уейкборд и гребане. Любителите на уейкборда
предпочитат хидропарк „Казичене“, точно до Околовръстния път на София. Река Струма,
на час път с кола в посока юг, е най-предпочитаното място за каяк и рафтинг в България.
84-километровото дефиле на река Искър е друга популярна зона за преходи на север от
София.
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ТЪРГОВСКИТЕ
УЛИЦИ В

София

В последните няколко години, засегнати от глобалната пандемия, интересът към
търговските улици се възвръща. Техните, допреди смятани за слабости страни като
фрагментираната собственост, липсата на централизирана координация и достъпност на
обектите от среда на открито, сега са се превърнали в силни страни. Главните търговски
улици в София са доказали своята устойчивост през последните години и се очаква тази
тенденция да продължи. Съживен интерес има от търговци в различни категории като
спорт, козметика, книжарници и магазини за дома. Големите вериги продължават да
търсят по-голяма близост до клиентите си и откриването на обект на главна улица ще
бъде сред приоритетите им.
Петте най-популярни категории на търговските улици в София, от гледна точка на дял на
наетите площи спрямо общото предлагане, са мода, храни и напитки, където влизат
кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене, услуги, аксесоари и бижута, и
хранителни стоки.
Миксът на тези категории постепенно се пренасочва от силна доминация на модата и
храните и напитките през 2016 г. към по-балансирано разпределение през първото
полугодие на 2021 г. Очаква се тенденцията да продължи и различните категории,
представени на търговските улици, да се увеличават.
„Редица малки, специализирани хранителни магазини отвориха врати на търговските
улици в София, увеличавайки разнообразието в повечето хранителни категории като
млечни продукти, месо, риба, ядки, шоколади, био продукти и козметика“, отбелязва
консултантската компания Colliers . В резултат на това делът на сектора на хранителните
стоки се е увеличил от 3% през 2016 г. до 7% през първото полугодие на 2021 г.
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В същото време секторът на храните и напитките на търговските улици е изпитал
затруднения в работата си и е потърсил нови решения в подкрепа на бизнеса като
по-големи градини към ресторантите, онлайн дейност, доставка на храни по домовете,
абонаменти, ваучери и увеличаване на набора на предлаганите храни.
Затварянето по време на пандемията се оказа особено предизвикателство и за
магазините за мода, които не са разполагали с онлайн канал.
Нововъзникваща тенденция е въвеждането на физически пробни в пунктове за
получаване на поръчани онлайн дрехи. Те дават възможност на клиентите бързо да
пробват стоките и да ги връщат лесно, ако не са доволни. В същото време това има
допълнително предимство за търговците на дребно, тъй като стоките им се връщат
бързо и в отлично състояние, и са готови отново да бъдат пуснати в продажба без
отстъпка в цената, отбелязва Colliers.
Булевард „Витоша“ предизвиква противоречиви мнения относно това дали е в по-голяма
степен търговска улица или място, където посетителите могат да си изкарат приятно
свободното си време. Последни данни от първата половина на 2021г. потвърждават че
голям остава делът на модните обекти по тази улица. През 2020г. на булевард “Витоша”
има рекордни нива на освободени търговски площи, но в същото време и много
новонаети такива. Тази тенденция сочи за постепенната трансформация на търговската
улица.
В София улиците „Съборна“ и „Цар Калоян“ са с най-висока концентрация на луксозни
брандове. Модата заема почти половината от общото предлагане на площи с магазини
на Cartier, Emporio Armani, Philipp Plein, Dsquared2, Max Mara.
Наемите на луксозни локации на търговската улица са останали стабилни на ниво от 63
евро на кв. м на месец.
„Граф Игнатиев“ е на второ място сред най-привлекателните търговски улици в София за
търговците на дребно. Тук модата (17%) има лека преднина пред сектора на храните и
rhombusмагазини за козметика и продукти за здравето
напитките (14%), следвани от книжарници,
и за аксесоари и бижута.
„Ремонтът на улицата през 2018 и 2019 г. повлия на нивото на свободните площи и броя
на новооткритите обекти. Но процесът на възстановяване вече започна и „Граф
Игнатиев“ е на път да си възвърне предишната привлекателност“, пише Colliers.
Сред привлекателните за търговците на дребно локации в София е и улица „Солунска“.
Тук водещите три категории са мода, спортни стоки и храни и напитки. През първото
полугодие се отчита висок интерес към улицата с увеличаване на броя на новооткритите
обекти и спад на свободните площи.
» Източник: Colliers
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ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
https://www.sofia-da.eu/
Асоциация за развитие на София е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и
експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското
общество, бизнеса, Столичнатa община и академичните институции.

https://youare.sofia.bg/
„Ти си София“ е платформа на Столична община, която цели лесен достъп до информация
на гражданите и гостите на града.

https://myhealth.bg/
Платформата myHealth e здравният електронен портал на Столична община. Чрез него
може да намерите пълен списък на всички общински лечебни заведения, дентални
центрове, диагностично - консултативни центрове, медицински центрове,
многопрофилни болници за активно лечение, специализирани болници, специализирани
центрове с подходящи специалисти.

http://zoosofia.eu/
Сайтът на Зоoлогическата градина на София. На него може да получите актуални новини
около всичко интересно, случващо се в зоопарка. Ще намерите и информация за
Екологичния научно-образователен център към Зоологическа градина и инициативите,
които организира. Ще намерите и
подробна информация за дарителските и
доброволчески кампании, в които може да се включите. Също така може да направите
вашата виртуална разходка и да се запознаете с интересните животински видове, които
се намират на територията на Зоологическата градина в нашата Столица.

https://sofia2018.bg/
София бе определена за Европейска столица на спорта през 2018 г.
На сайта sofiа2018.bg
ще получите актуални новини и информация за спортните събития, организирани с
подкрепата на фондация “София - Европейска столица на спорта”, ще намерите календар
на предстоящите турнири, пълна карта на велоалеите на София, проекти, снимки от
изминали събития, информация как да станеш доброволец и как да поддържаш активен
начин на живот.
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