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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СОФИЯ
В последните години София все по-убедително се развива като
привлекателно място за инвестиции. Темпото на работа, което наложихме,
изведе града на водещо място в страната, както и в международни
класации, по отношение на заетост, инфраструктурна обезпеченост,
качество на живот, добро образование, успешен бизнес и ръст на
туристите. Местоположението, транспортната свързаност, но най-вече,
подготвените и образовани млади хора привличат инвеститорите.
София продължава да бъде най-голямата областна икономика в
страната и осигурява най-високия стандарт на живот. За последните
няколко години София е един от градовете в Европа с най-висок темп
на ръст на БВП на глава от населението. Брутният вътрешен продукт
на столицата не само съставлява 40% от общия БВП за България, но
и БВП на глава от населението е над два пъти по висок от средния за
страната и надвишава средната стойност за Европейския съюз.
Към края на 2017 г. София е привлякла повече от половината
чуждестранни инвестиции в България, възлизащи на 12.2 млрд. евро
или 9 200 евро на човек, което е три пъти повече от средната стойност
за страната. Голяма част от инвестициите са насочени към сектори с
висока добавена стойност и столицата се стреми да насърчава развойни
проекти в сферата на биотехнологиите, креативните индустрии,
производството и технологиите за устойчиво градско развитие.
Според последната класация на FDi Intelligence „Глобалните градове на
бъдещето“ столицата се нарежда на четвърто място по отношение на
ефективност на разходите и на девето по отношение на благоприятност
на бизнес средата сред големите глобални градове. Фактът, че София
намира своето място във все повече световни класации допринася за
нарастващия интерес към града.
София се отличава и с добро абсорбиране на европейски средства и е
усвоила близо една трета от разпределените фондове по Оперативните
програми или средно по 2 700 лева на човек. Към средата на 2018 г.,
изплатените по проекти, финансирани от Европейския съюз средства
за двата програмни периода възлизат на 3.613 млрд. лева.
Средната заплата в София продължава да надвишава средното
заплащане за страната с близо 34%, като доближава средните
европейски нива. Заради концентрацията на високообразовано
население равнището на заетост в София достига 75% през 2017г.,
а безработицата е най-ниска в сравнение с останалите региони в
страната – едва 3%.
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Финансовата стабилност на града се отбелязва и от международната
рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ (Standard and Poor’s),
която през 2018 г. повиши дългосрочния кредитен рейтинг на София
на BBB-положителен, със стабилна перспектива, т.е. от групата на
инвестиционните рейтинги.
Нашите усилия са насочени към това да прилагаме иновативни
решения в управлението на града и проектите за развитието му.
София се променя и най-важното е, че все повече граждани участват в
тази промяна. Градът се развива, когато последователно година след
година се работи по стратегически приоритети, които да подобряват
живота на хората.
Наличието на финансови ресурси и традиции в областта на образованието
са сериозен капитал на София за развитие и инвестиции. През
последните години София се превръща все повече в модерен европейски
град и предоставя благоприятна среда за развитие на технологиите
и иновациите. Постигнатите резултати дължим на образованите и
предприемчиви граждани на София – най- големият капитал на града
ни. Бъдещето на София е в развитието като зелен и иновативен град и
превръщането ѝ в цифрова столица на нови пазари.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
Кмет на София
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СТОЛИЧНА
АГЕНЦИЯ
ЗА
Столична
агенция
за приватизация
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
и инвестиции
Като част от Столичната община, Столичната агенция
за приватизация и инвестиции безвъзмездно подкрепя
успешното установяване и развитие на бизнеси в София.
ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:
Конкретни решения къде и как да установите своя
бизнес в София.
Информация и анализи, необходими за установяване
на бизнес в София - бизнес климат, човешки ресурси,
инвестиционни стимули, географско и логистично
позициониране.

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

Създаване на контакти с партньори, научни и
образователни институции, браншови организации,
институции и местна власт и др.
Практическа подкрепа при установяване на бизнес в
София.

Подкрепа на развитието и растежа на бизнеса.
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БЪЛГАРИЯ: ПРОФИЛ НА СТРАНАТА
Площ: 110 993.6 км2
Население: 7 050 034
Столица: София
Най-голям град: София (население: 1 671 330, вкл. околните региони)
Език: български
Часова зона: EET (UTC+2)
Част от Европейския съюз от 2007 г.
Член на НАТО от 2004 г.
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Валута

EUR 1 = BGN 1.9558 фиксиран курс

БВП

EUR 51.7 млрд. (BGN 101.1 млрд.)

БВП на глава от
населението

EUR 7 301 (BGN 14 280)

Ръст на БВП

3.1%

Дял на София от
националния БВП

40%

БВП София

EUR 20.52 млрд. (BGN 40.13 млрд.)

БВП на глава от население
в София

EUR 15 490 (BGN 30 295)

Корпоративен данък

10%
10%

Българска народна банка

Българска народна банка (2017)

Данък върху доходите на
физически лица

Национален статистически институт (2017)
Българска народна банка (2018)
Икономически профил на София (2018)
Национален статистически институт (2017)
Национален статистически институт (2017)

Класация „Doing Business“

59-то място* от 190 държави

Индекс на икономическата
свобода

47-мо място от 180 държави

Глобален индекс
„Конкурентоспособност“

51 от 140 държави

Световна Банка (2019)

Фондация „Heritage“ (2018)

Световен икономически форум (2018)

* +1.2 точки подобрение от 2017

Класацията на FDI Intelligence „Глобалните градове
на бъдещето“ нарежда София на четвърто място
по отношение на ефективност на разходите и
на девето за благоприятна бизнес среда сред
големите градове в света.
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ЗАЩО СОФИЯ

9

10

СОФИЯ: ОБЩ ПРОФИЛ
Със своята хилядолетна история, София е един от най-старите градове
в Европа. През 1879 г., след оспорвано гласуване, София е избрана за
столица на отскоро независима България.
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 1.3 милиона души на площ от 492
км2, което нарежда града на 15-то място по големина в Европейския
съюз. Икономиката на София расте с бързи темпове. Градът заема
10-то място в класацията за най-добре представящите се европейски
градове за 2017*.
София произвежда 40% от брутния вътрешен продукт на България
и 1/3 от износа на държавата. Четиринадесет 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 51 български университета
се намират в София. В града има над 100 000 студенти.
Добре развитата транспортна инфраструктура в града, с обществен авто,
трамваен и електро транспорт, както и растящата мрежа на метрото,
правят София добре свързан град. Най-голямото международно
летище в страната е само на 20 минути от центъра на София.
София е развиваща се туристическа дестинация. През 2017 г. градът
е в топ 3 на градовете в Европа с най-висок ръст на международните
посетители - 15.2%**.

*Best-performing Cities, Europe 2017, Milken Institute
**Индекс Mastercard Global Destination Cities, 2018
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ДЕМОГРАФИЯ
НАСЕЛЕНИЕ
Население на София и околностите

Източник: НСИ, 2018

23%

25%

от населението от работната
на страната
сила в страната

Население на София
1 350 000
1 300 000
1 250 000
1 200 000

Източник: НСИ, 2018
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ПАЗАР НА ТРУДА
София е най-големият град в България и един от малкото градове в
страната с растящо население и благоприятни демографски тенденции,
подкрепяни от продължаващия приток на млади хора към града, който
подпомага достъпа до работна ръка. В периода от 2003 до 2017 г.
работната сила в града се е увеличила с 26%, или общо 147 100 души.
Градът се възползва и от ежедневна трудова миграция в размер на 40
000 души, а работната ръка в региона на София (радиус под 60 км.)
надвишава 1 милион души.
Работна сила в София
676 700

678 300

2011

2012

689 700

2013

693 200

2014

700 900

2015

704 100

2016

714 500

2017

Източник: НСИ, 2018						

Разпределението по възрастови групи също е благоприятно.
Разпределение на работната сила по възрастови групи между 15-64 г., %

Източник: НСИ , данни за 2017					

България %

София %
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ЗАЕТОСТ
София има най-висок процент на заетост в България, над средното за
ЕС, както и най-ниската безработица в страната.
Данните за заетостта по икономически дейности показват
продължаващото преструктуриране на икономиката на София
поради бързото развитие на секторите ИКТ, споделени бизнес услуги
и аутсорсинг. Броят на заетите в тези сектори се е увеличил с над 50
000 души между 2008 и 2017 г. и в момента съставлява близо 20% от
общата заетост в София.
Разпределение на заетите в София по икономически дейности
179 042
94 987
84 324
70 038
67 891
62 158
49 530
36 817
30 562
18 440
16 409
12 521
11 750
9 536
6 463
3 998
678
Източник: НСИ, данни за 2017
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Средна годишна заетост на населението на възраст 15-64 години, %
80
75

73 .9
73 .3

70
65

64 .0

69 .2
69 .1

62 .6

66 .9

55
2008

2009

2010

59 .5
58 .4

58 .8

2011

2012

2013

74 .6

66 .9

67 .5

67 .2

59 .8

60

71 .7

72 .5

61 .0

2014

62 .9
63 .4

2015

Източник: НСИ, 2018						

2016

2017

България %

София %

ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА „ЗНАНИЕТО“
Голяма част от работните позиции, изискващи интелектуална
дейност, са концентрирани в София. София се нарежда на 28-мо място
от общо 283 европейски региона, включени в Индекса за работни
позиции, изискващи интелектуална дейност, за 2018 г., с 89,6 заети в
сферата на знанието на всеки 1000 заети лица. София все повече се
възприема като алтернатива на лидера Братислава, която има найвисока концентрация на работни позиции на знанието в Европа, за
локализацията на ИКТ фирми.
София се представя много добре в технологичните и творческите
сектори. Някои от специфичните предимства на града са в дизайна и ИТ.

София се нарежда на 28-мо място, от общо 283
европейски региона, включени в Индекса за работни
позиции, изискващи интелектуална дейност

Източник: ECPPR, Индекс за работни позиции, изискващи интелектуална дейност, в Европа от 2018 година
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ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Средната брутна годишна работна заплата в София за 2017 г. достига
17 199 лв., 8 793.71 евро. Очаква се тенденцията за покачване на
средната заплата от последните няколко години да продължи и през
2019 г. Въпреки това, София остава един от градовете с най-ниски
разходи за трудови възнаграждения сред столиците в ЕС.

2013

2014

2015

Източник: НСИ				

2016

2017

6 831

9 190
6 364

5 817

8 005
5 386

7 429

5 041

София

6 923

4 755

6 570

България

8 793

Средна брутна годишна заплата в евро

2018*

* 2018 Предварителни изчисления на СОАПИ

Общ разход на работодателя за 1 евро нетна заплата

*Максималният осигурителен доход за 2019 г. е 3 000 лева на месец
Източник: Institut Économique Molinari, 2018

Социалноосигурителната вноска в България е 13.78% за сметка на
служителя и между 18.92% и 19.62% за сметка на работодателя или
55/45 работодател/служител.
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Кодекс на труда
Работно време

Работни дни
21 дни на месец
252 дни в годината

Годишен платен
отпуск

Официални
празници през 2019

мин. 20 дни на година

11

Трудови договори

Безсрочен трудов
договор
Продължителност: без
ограничение
Изпитателен срок: до 6 месеца
Предизвестие: 1 месец

Срочен трудов договор
Продължителност: до 3 години
Изпитателен срок: до 6 месеца
Предизвестие: 3 месеца

Извънреден труд не повече

Отпуск по майчинство до 3

Компенсация за
извънреден труд:

1-ва година – държавата заплаща на
работника 90% от месечната брутна
заплата, до определена фиксирана
сума

от 150 работни часа годишно

на работни дни: 50%
през почивни дни: 75%
на национални празници: 100%

години

2-ра година – държавата заплаща
380лв. месечно
3-та година – без заплащане
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ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КАДРИ
Граждани на всички държави-членки на Европейския съюз,
Европейската икономическа зона и Швейцария имат право свободно
да пребивават и работят в България.
Всички други националности се нуждаят от разрешително за работа и
дългосрочна виза, за да работят и пребивават в България.
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 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 бе увеличен до 4 години. Списъкът на квалифицираните
професии се публикува ежегодно от Министерството на труда и
социалната политика.

•

Разрешение за вътрешнокорпоративен трансфер за 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: МТСП, KPMG, 2018
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОФИЯ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Двадесет и три от общо 51 университета в страната се намират в
столицата. По-голямата част от населението в трудоспособна възраст
в града, или близо 51%, притежава висше образование. Броят на
висшистите се е увеличил значително спрямо 2011 г., когато е бил
около 40%. Очаква се тази тенденция да продължи, не само защото
София е градът с най голям брой студенти в България, но и защото
е притегателен център за възпитаници на университети от други
градове в страната и чужбина.
Население на възраст над 15 г. по степен на образование в София

Източник: СОАПИ, Икономически профил на София, 2018

Големите университети в София
Университет

Брой студенти

Софийски университет “Св. Климент Охридски“

20 170

Университет за национално и световно стопанство

18 870

Технически университет

9 644

Медицински университет

8 311

Нов български университет

7 793

Източник: opendata.government.bg, данни за 2017

Броят на студентите в София е над 100 000 или
40% от всички студенти в страната.
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Брой на обучаващи се студенти в София по тип специалност

Източник: МОН, данни за 2017

Все повече ученици, които завършват средно образование в
България, продължават висшето си образование в чужбина. Германия,
Великобритания, Австрия и Холандия са най-предпочитаните
дестинации. Според някои източници, броят на българските студенти
в чужбина е около 30 000 души.
Брой български студенти в чужбина по държави

6
2

4
1

3

1. Германия (7 326)
2. Великобритания (6 355)
3. Австрия (4 000)
4. Холандия (1 600)
5. Франция (1 318)
6. САЩ (1 171)
7. Италия (1 000)
8. Испания (800)
Източник: СОАПИ, Пазарът на труда в София, 2017

5

7
8
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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. Националният център
за информация и документация (НАЦИД) е легализирал близо 900
дипломи от чужди университети през 2018, повечето от тях издадени
от университети в Обединеното кралство и Руската федерация.
Източник: Национален център за информация и документация, nacid.bg

НАЧАЛНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Източник: НСИ, МОН, 2018

СОФТУЕРНИ УЧИЛИЩА
Поради бързото разрастване на ИТ сектора в София, компаниите все
по-често се обръщат към средните училища и университетите в града,
за да разработят съвместни курсове.
Развива се популярността и на алтернативното ИКТ образование.
Над 16 частни софтуерни академии предлагат краткосрочни до
средносрочни образователни програми (от 6 до 30 месеца). Темите на
курсовете са разнообразни – от програмиране и компютърна графика
до управление на ИТ проекти и ИТ продажби.
Курсовете често се разработват в сътрудничество с местни ИТ
компании, а броят на завършилите вече надминава няколко хиляди.
Напоследък има увеличение на курсовете и програмите за деца.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ
През 2015 г. българското правителство ратифицира План за действие
"Предприемачество 2020 – България“, с над 30 конкретни мерки в
съответствие с плана за действие „Предприемачество 2020 г.“ на
Европейската комисия.
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Законът за предучилищното и училищното образование, приет през
2016 г., включи образованието по предприемачество и дигитални
умения в задължителната учебна програма. Понастоящем, над 27 000
ученици в София, от 1 до 12 клас имат часове по предприемачество.
Министерството на образованието осъществява мерки, насочени към
по-широки възрастови групи, чрез Националната стратегия за учене
през целия живот 2014-2020.
Съществуват и инициативи, насочени към въвеждане или разширяване
на предприемаческото образование.
Източници: Министерство на образованието, Министерство на икономиката

ЕЗИКОВО ОБРАЗОВАНИЕ
В българската образователна система се изучават 25 чужди езика.
Брой ученици по изучаван чужд език и ниво на образование в България
Начално
образование

Прогимназиално
образование

Гимназиално
образование
I ниво

Гимназиално
образование
II ниво

Средно
професионално
образование

Общо за
език

Английски

199 616

193 013

223 790

116 476

107 314

840 209

Руски

12 812

32 556

69 353

31 959

37 394

184 074

Немски

6 244

12 855

77 037

46 758

30 279

173 173

Френски

2 480

4 327

22 535

14 797

7 738

51 877

Испански

652

3 405

15 072

13 112

1 960

34 201

Италиански

368

713

3 517

2 434

1 083

8 115

2 047

1 543

3 412

2 882

530

10 414

224 219

248 412

414 716

228 418

186 298

ЕЗИК

Друг

Общо

Източник: Евростат 2017

1 302 063

22

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В СОФИЯ
Работната сила в София се отличава с изключително високо ниво
на владеене на чужди езици. Най-разпространени са английският,
немският и руският език.
Индекс на владеене на английски език

Източник: EF English Proficiency Index, 2018

Най-разпространеният чужд език в страната е английският. Това е и
най-предпочитаният език сред учениците, изучаващи интензивно
чужди езици в гимназиите и е избран от 64 074 ученици, следван от
немски с 13 283 и френски с 6 218. Руският е най-популярният избор за
втори чужд език в страната.
Изучаването на редки езици е достъпно предимно в София. Около две
хиляди са учениците, които изучават японски, китайски или корейски,
над 1 000 изучават иврит, а около 200 изучават все по-популярните
скандинавски езици като норвежки, шведски и датски.
На допитване, проведено сред населението между 19-34 г., в София
близо 1/3 отговарят, че владеят повече от един чужд език на средно
или по-високо ниво. Най-често срещаните комбинации са английски и
руски, следвани от английски и немски.
Източник: СОАПИ, Пазарът на труда в София, 2017
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ИКОНОМИКА
РЪСТ НА ИКОНОМИКАТА
БВП на София: 40.13 млрд. лв. за 2017 г.
БВП на глава от населението: 28 465 лв. (2.2 пъти над средното за
страната)
София произвежда близо 40% от БВП на България, което я прави найголямата областна икономика в страната. Икономиката на града е
експортно ориентирана, като формира 1/3 от износа на България на
обща стойност от 24 млрд. лв. В последните години, икономиката на
София се развива с темпове, по-бързи от средните за ЕС. Това се дължи
предимно на високия износ и увеличеното крайно потребление.
Реален ръст на БВП: София, България, %
6%

5 .4

4%
2%
0%
-2%

4 .5
3 .5

1 .2

1 .9

1 .4
0 .0

2011

2012

0 .5
2013

1 .1

3 .9

3 .8

3 .1

1 .8

2014

2015

2016

2017

2018
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Източник: НСИ, ИПИ						 България %

София %

БВП на глава от населението в България и София, лв.

Източник: СОАПИ, Икономически профил на София 2018, НСИ		
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ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ ПО СЕКТОРИ
Добавена стойност по факторни разходи на нефинансови
предприятия в София

Източник: Икономически профил на София, 2018

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ)
За периода 2000-2017 г., инвестициите в София с натрупване са 12.2
млрд. евро или 50% от ПЧИ в България.
ПЧИ с натрупване към 31.12 за съответната година, млрд. евро
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Източник: СОАПИ, Икономически профил на София, 2018			

ПЧИ в София по сектори (2000-2017)

Източник: СОАПИ, Икономически профил на София, 2018
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ВАЛУТА
Курсът на българския лев е фиксиран към еврото на 1.96 лева за 1 евро,
докато България не стане пълноправен член на еврозоната.

КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ
Кредитен рейтинг на България
Fitch Ratings

От декември, 2017

BBB/стабилен

Standard and Poor’s

От декември, 2017

BBB-/положителен

Moody’s

От май, 2017

Baa2/стабилен

Кредитен рейтинг на София
Standard and Poor’s
Източник: Министерство на финансите

От декември, 2017

BBB-/положителен
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Икономически растеж за България
Годишно процентно изменение

Индекс на потребителските цени
Годишно процентно изменение

Брутен вътрешен продукт
Брутна добавена стойност
3
2
1
0
-1
-2
2013

2014

Източник: БНБ

Източник: БНБ

Платежен баланс

Държавен дълг

% от БВП
Капиталова и финансова сметка

% от БВП
Средно за ЕС

Текуща сметка

Търговски баланс

2015

2016

2017

2018

България

Източник: БНБ

Източник: БНБ, Евростат

Годишна сметка сектор „Държавно
управление“

Абсорбиране на средства по европейски
програми

% от БВП
Приходи

%

Източник: БНБ

Разходи

Средно за ЕС

България

Източник: ЕК и изчисления на МВФ
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Нови заеми
млн. лв.

Нефинансови предприятия

Жилищни кредити

Потребителски кредити

Други кредити

Източник: БНБ, Евростат

БАНКОВА СИСТЕМА
Банковата система в България остава стабилна, като се отбелязва ръст
на активите и депозитите и подобрени нива на капиталова адекватност
и увеличение на ликвидния буфер.
Към началото на 2019 г. в България оперират 26 банки и клонове на
чуждестранни банки или с една по-малко от година по-рано. Това се
дължи на продължаващата консолидация в сектора, която се очаква да
продължи и през 2019 г. Към юли, 2018 г. пазарният дял на петте найголеми банки в страната е бил 58.4%.
По-голямата част от банките в България са част от големи международни,
главно европейски банкови групи.
Пазарен дял на местни и чуждестранни банки

Източник: БНБ
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Най-големите банки в България
•

Уникредит Булбанк – част от UniCredit Group (Италия)

•

ДСК – част от OTP group (Унгария)

•

ОББ – част от KBC (Белгия)

•

Първа инвестиционна банка

•

Юробанк България – част от Eurobank (Гърция)

•

Райфайзен - част от Raiffeisen Bank International (Австрия)

Към края на 2018 г. активите на банковата система достигат рекордните
103.2 млрд. лв. Заемите към домакинства и нефинансови предприятия
нарастват поради ниския лихвен процент, по-високите печалби и
цялостния икономически оптимизъм. Делът на необслужваните
кредити и аванси в банковата система e 8.5% през септември, следвайки
тенденция на намаляване, но остава над средния за ЕС. Депозитите в
банковата система също се увеличават.

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
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.

29

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.
Видове търговски дружества

• Събирателно дружество

• Акционерно дружество

• Командитно дружество

• Командитно дружество с акции

• Дружество с ограничена

• Едноличен търговец

отговорност

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

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 Агенция
по вписванията

2 дни

За онлайн
регистрация

Регистрация по ДДС

12 дни

Покупка и регистрация на фискално устройство

2 дни

(работни дни)

(лв.)

55 лв.

няма
50 - 200 лв

(касов апарат)

(паралелно с
регистрацията по ДДС)

Регистрация на служителите в Националната
агенция за приходите

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

няма

1 седмица

няма

Регистрация на търговския обект на дружеството
(в случай, че фирмата ще има такъв)

Източник: World Bank Doing Business, 2019
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ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Брой
плащания

Данъчна ставка

Корпоративен данък

1

10%

Облагаеми
приходи

Данък добавена
стойност (ДДС)

1

20%

Добавена стойност

Вноски за социално
осигуряване от
работодателя

1

18.92%

Брутна заплата до
максималния праг
от 3 000 лв.

10‰

Отчетна стойност
и/или брой на
използваните
съдове за
отпадъци

Данък/такса

Такси за общински
услуги

(такса за битови отпадъци,
София)

Нотариална такса
за прехвърляне на
собственост

1

(на 4 вноски)

1

(промила)

От 30 до 1 531 лв.
от 0.1% до 1.5% от стойността
на имота
(макс. 6 000 лв.)

Върху нотариалната такса се
начислява и 20% ДДС.

Данъчна основа

По-високата
от данъчната
стойност или
продажната цена

Данък при
придобиване на
имоти

1

2.5%

По-високата
от данъчната
стойност или
продажната цена

Данък върху
недвижимите иомти

1

0.1875%

По-високата
между отчетната
им стойност и
данъчната оценка

Винетка
Данък за
превозните средства
Застрахователен
премиен данък
Окончателен/
еднократен данък
върху някои разходи

(напр. представителни
разходи, социални разходи
в натура)

Данъци върху
горивото

(на 2 вноски)

1-12
1

97 - 2 088 лв.

Тип превозно
средство

BGN 16 до 1 313 BGN

Тип превозно
средство

(Годишна такса за различни типове
превозни средства)

(на 2 вноски)

(Годишна такса за различни типове
превозни средства)

1

2.0%

Застрахователна
стойност

10%

Брутни разходи

1

1

(има изключения)

-

Включени са в
цената на горивото
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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.
Национални - издават се от
българското правителство чрез
Българска агенция за инвестиции
(БАИ)
Приоритетен

Клас А

Местни - издават се
от Столична община
чрез Столична агенция
за приватизация и
инвестиции (СОАПИ)

Клас Б

Клас В*

Размер на инвестицията
Поощрителни мерки

€ 50 M
50 – 150
работни
места

€ 1 -5 M € 500 K – 2.5 M
25 – 150
10 – 100
работни работни места
места

до € 1 M
>1 работно място

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

✔

*Клас В се издава за проекти на територията на Столична община.

✔
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Критерии за сертифициране
1. Сектор на инвестицията*
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 имат по-ниски критерии за размера на инвестицията и броя на работните места.

2. Нови работни места
3. Регион

България е подписала договори за избягване на
двойното данъчно облагане с 80 страни.

34

ТРАНСПОРТ И СВЪРЗАНОСТ
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Летище София е най-голямото международно летище в България.

6 962 040

7.3%
44
20 мин
НАРАСТВАНЕ
НОВИ
РАЗСТОЯНИЕ
БРОЙ НА
В
БРОЯ
НА
ПЪТНИЧЕСКИ
ДО ЦЕНТЪРА
ПЪТНИЦИТЕ
ПЪТНИЦИТЕ
ЛИНИИ
НА ГРАДА
2018

2018

2015 - 2018

През 2018 г. Летище София е обслужило близо 7 млн. пътника, след
няколко години на двуцифрен ръст на пътниците - 30.3% през 2017 г.
и 21.8% през 2016 г.
През 2018 г летището е обслужило 22 251 тона карго.
Самолетодвижения

Най-популярната дестинация за 2018 г. отново е Лондон с 443 198
пътници от и до летище София, което е над три пъти повече от
пътниците от и до втората по популярност дестинация – Варна.
Летище София: Топ дестинации по брой пътници за 2018 г.
1. Лондон

443 198

6. Амстердам

125 859

2. Варна

146 638

7. Брюксел

120 406

3. Милано

132 977

8. Атина

117 935

4. Рим

128 645

9. Франкфурт

117 402

5. Тел Авив

127 795

10. Мадрид

102 265

Източник: Летище София
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МАГИСТРАЛНА МРЕЖА
През София преминават 3 паневропейски транспортни коридора.
София е добре свързана с останалата част на България, Черноморското
крайбрежие, пристанището в Бургас, както и с границите с Турция,
Гърция (Солун) и Сърбия чрез Северната скоростна тангента, Софийския
околовръстен път, автомагистрала Тракия (А1) и автомагистрала Хемус
(А2) и Автомагистрала Струма (А3).

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Източникs: МТИТС
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ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Източник: БДЖ

ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
София има една от най-високите интернет скорости в Европа. Градът
има втората най-висока средна скорост на интернет връзката в региона
както по отношение на свалянето (download), така и по отношение
на качването (upload) на информация – съответно 24 и 15 мегабита
в секунда (MBPS). 95% от домакинствата в България имат интернет
покритие, а 75% от тях имат ултра-високоскоростно покритие, сравнено
със съответно 97% и 58% в 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.
Източник: ibex.bg, me.government.bg

ДОСТЪП ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
България е нетен износител на електроенергия през последните 10
години. Енергийният сектор на страната е добре развит и разполага с
разнообразни източници, състоящи се от топло- и водноелектрически
централи, ядрени и възобновяеми енергийни източници.
Основният доставчик на електроенергия в София е „ЧЕЗ България“
ЕАД. От началото на 2016 г. в България започва да работи „Българска
независима енергийна борса“ (БНЕБ) със стартирането на организиран
борсов пазар за търговия на едро на т.нар. Пазар „Ден напред”. В
следващите години борсата продължава да работи в посока развитие
на организирания пазар и към момента вече работят и сегментите
Пазар „В рамките на деня” и Централизиран пазар за двустранни
договори. Същевременно продължава работата по интегрирането на
българския и местните пазари на електрическа енергия.
Източник: ibex.bg, me.government.bg
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Цената на електроенергията за промишлени нужди в България е една
от най-ниските в Европа.
Цени на електроенергия за небитови потребители за януари - юни, 2018 г.
Годишно потребление на
електрическа енергия в хил.
кВтч

Цени (с включени всички данъци, такси и ДДС)
лева/кВтч

евро/кВтч

< 20

0.247

0.126

20 < 500

0.221

0.113

500 < 2 000

0.190

0.097

2 000 < 20 000

0.175

0.080

20 000 < 70 000

0.160

0.082

70 000 ≤ 150 000

0.149

0.076

> 150 000

0.142

0.073

Източник: НСИ

ПРИРОДЕН ГАЗ
Основни доставчици на природен газ в България и София са „Булгаргаз”
ЕАД и „Овергаз”.
Цени на природен газ за небитови потребители за януари - юни, 2018 г.
Годишно потребление на
природен газ в ГДж

Цени (с включени всички данъци, такси и ДДС)
лева/кВтч

евро/кВтч

< 1000

20.302

10.380

1 000 < 10 000

19.085

9.758

10 000 < 100 000

16.686

8.531

100 000 < 1 000 000

13.173

6.735

1 000 000 ≤ 4 000 000

11.973

6.122

≥ 4 000 000

конфиденциални данни

конфиденциални данни

Източник: НСИ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Водоснабдител и доставчик на услуги за пречистване на отпадъчни
води в София е „Софийска вода” АД.
Цени за водоснабдяване за небитови потребители за януари 2018 г.
Водоснабдяване, канализация,
пречистване на отпадъчни води

Цени (с включени всички данъци, такси и ДДС)
лева/м3

евро/м3

Степен на замърсяване 1

2.406

1.230

Степен на замърсяване 2

2.729

1.395

Степен на замърсяване 3

2.917

1.491

Източник: Софийска вода
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ОФИС И ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ
РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ
Според доклад на Световната банка, процесът по издаване на
разрешителни за завършване на строеж на обикновен склад в София,
включително свързването му с вода и канализация, изисква 18 процедури.
В сравнение с останалите градове в България, София се отличава
с най-лесен и бърз процес по издаване на разрешителни за строеж.
Процедурата отнема 97 дни, с възможност да се съкрати срещу
допълнителни такси за определени общински услуги. Индексът за
контрол на качеството на строеж за България е 14 (от 15), като само три
държави в света имат по-висок резултат.
Издаване на разрешителни за строеж в София
Показател

София

Европа и Централна
Азия

ОИСР висок
доход

Процедури (брой)

18

16

12.7

Срок (дни)

97

170.1

153.1

Индекс за контрол на
качеството на строеж (0-15)

14

12

11.5

Източник: Световна банка, 2019 Doing Business, Bulgaria 2019

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.

1.8-2М м²

440 000 м²

8-15 €/м²

Налични офис площи
клас А и Б

Офис площи в строеж

Наемни цени –
клас А и Б

8.5-9.5%

7.75%

250 000 м2

Свободни площи

Доход при инвестиция

Нови проекти в очакване
разрешително за строеж

Източник: водещи агенции за недвижими имоти, четвърто тримесечие на 2018
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ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ В СОФИЯ
Пазарът е доминиран от строителство по поръчка (Build-to-suit) или за
собствени цели.

1-1.1M м²

200 000 м²

2.7-5 €/м²

Налични индустриални
площи

Индустриални площи в
строеж

Наемни цени

<6%

9%

Свободни площи

Доход при инвестиция

Източник: водещи агенции за недвижими имоти, четвърто тримесечие на 2018

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В СОФИЯ

400 000 м²

40 000 м²

32-39 €/м²

Налични търговски
площи

Търговски площи в
строеж

Наемни цени

12-15%

7.25%

Свободни площи

Доход при инвестиция

Източник: водещи агенции за недвижими имоти, трето тримесечие на 2018

*Наличните данни са само за
търговски центрове
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Бизнес зони в София:

1
3

2
10

5

9
4

6
7
8

1. бул. Тодор Александров
2. Централна бизнес зона
3. Зона Sofia Square
4. Зона Хладилника
5. София Тех Парк
6. Зона Capital Fort
7. Зона Grand Kanyon
8. Бизнес парк София
9. бул. България
10. Зона Летище София

Източник: Forton I Cushman&Wakefield

СОФИЯ ТЕХ ПАРК
София Тех Парк, първият научно-технологичен парк в България,
е създаден в София през 2015 г. с цел да насърчава развитието на
развойната дейност, иновациите и технологичния капацитет в страната.
Паркът включва обширен лабораторен комплекс, иновационен
форум, интерактивен център за деца TechnoMagicLand и инкубатор за
иновативни компании.
Площ: 40 000 м2
Лабораторен комплекс: 11 високотехнологични лаборатории
Инкубатор: нова група иновативни компании през 2019
Иновационен форум: капацитет 1000 места и над 100 проведени събития
TechnoMagicLand: над 40 интерактивни експеримента за деца

София заема 94-то място сред най-умните и подготвени за бъдещето
градове в индекса Smart Cities 2018. Индексът включва 500 града и
оценява степента на внедряване на технологии за интелигентни
градски решения – системи, следящи нивата на замърсяване,
трафика, употребата на енергия и др.
Източник: София Тех Парк, класацията Smart Cities Index 2018 на EasyPark
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ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПАРКОВЕ В И
ОКОЛО СОФИЯ
Над 15 индустриални и логистични парка са разположени в или около
София, включително най-голямата икономическа зона в региона –
София-Божурище.
Индустриални зони и логистични паркове

Източник: Forton I Cushman&Wakefield, НКИЗ

Икономическа зона София-Божурище
Икономическа зона "Божурище" се управлява от Национална компания
индустриални зони. Индустриалната зона се намира на 15 км от София
и 23 км от летище София на площ от 3 038 527 м2.
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ФИНАНСИРАНЕ
Налице са многобройни източници на финансиране за 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 (ФнФ) 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”.

Източник: Фонд на фондовете

МЕСТНА ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА – БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ
Според Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране
(BVCA), дяловото финансиране за иновации и растеж ще се утрои през
следващите 2 години.

Източник: Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране
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ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия
(ОГФМСП) е финансов инструмент, създаден от Столична община в
подкрепа на предприемаческата и иновационна екосистема.
През 2018 г. Фондът стартира програма FISP - Финансиране на
иновативни стартиращи предприятия - в допълнение към своята
обща гаранционна схема.
ФИСП

Обща програма

• Гаранции до 50% до 30 хил. лева

• Гаранции до 50% до 150 хил. лева

• Максимален гаранционен срок - 60
месеца

• Максимален гаранционен срок - 84
месеца

• МПС на не повече от 3 години или
осигуряващо иновативни проекти и
бизнес предложения

• Да има обезпечение с ликвидационна
стойност по банкова оценка за наймалко 60% от размера на кредита

• Да има обезпечение с ликвидационна
стойност по банкова оценка за наймалко 60% от размера на кредита
Източник: ОГФМСП

СТАРТЪП ЕКОСИСТЕМАТА В СОФИЯ
На национално ниво, София е с най-висока обща предприемаческа
активност в ранен стадий - над 9% от възрастното население (18-64 г.) в
София е в процес на започване на бизнес или притежава нов такъв (<3.5
години), нива почти двойно по-високи от средните за страната от 4.8%.
Процентът на собственост на нови фирми в София също е по-висок, което
означава, че новите предприятия оцеляват по-дълго ако се създадат
в София, в резултат на по-добро разпознаване на възможностите или
по-добри умения и ресурси, достъпни за софийските предприемачи.
На международно ниво в София се развива една от най-динамичните
предприемачески екосистеми в Централна и Източна Европа. Местната
екосистема разполага и с първата си асоциация - Българската стартъп
асоциация (BESCO) и асоциация и клубове на бизнес ангелите.
Начинаещите предприемачи имат възможност за включване в местни
инкубатори и пре-акселератори, за да получат знания и насоки за
започване на бизнес. Същевременно, фондовете за рисков капитал в
София подпомагат растежа на фирмите в по-напреднал етап.
Източник: Годишен доклад 2016/17 на Глобален предприемачески мониторинг България
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Базирани в България инвестиционни фондове

Източник: Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране, 2018
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В КРАЯ НА 2015 г. СПИСАНИЕ
ФОРБС КЛАСИРА СОФИЯ СРЕД ТОП
10 НА НАЙ-ДОБРИТЕ МЕСТА ЗА
ЗАПОЧВАНЕ НА БИЗНЕС.
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СПОДЕЛЕНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА В СОФИЯ
София е градът с най-голяма концентрация на споделени работни
пространства и хакерспейс локации. Изградени са повече от 25
пространства с различна насоченост – технологии, култура, социални
дейности и др.
betahaus | София беше първият споделен офис в града, последван от
SOHO. Puzl CowOrKing е най-голямото ИТ споделено офис пространство
на Балканите и двоен победител на CESA за най-добър споделен офис в
ЦИЕ. Най-новото допълнение към екосистемата е Campus X – споделен
офис и инкубатор за технологични компании.

*Източник: EDIT BG; Puzl CowOrKing; СОАПИ
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ПРИОРИТЕТНИ ИНДУСТРИИ В СОФИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)
Секторът на информационните технологии е сред най-бързо
растящите в София. В момента делът му в икономиката на града е 5.7%,
регистрирайки ръст от над 50% от 2011 г. насам, като само през 2017г.
ръстът е близо 20%.
ИТ индустрията е почти изцяло експортно ориентирана. През 2017
валутните приходи от сектора на ИТ и телекомуникациите в София
представляват 14% от общите приходи от износ на града и около 6% на
национално ниво.
Близо 90% от технологичните компании в България и мнозинството от
българските ИТ специалисти работят в София.
В по-широкия сектор на Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; далекосъобщения през 2017 г. са заети над 84 324
души или 12% от общата работна сила в София, а от 2017 г. са привлечени
13.4% от кумулативните преки чуждестранни инвестиции в София.
ИТ сектор (България)

Източник: BASSCOM Barometer 2018

София е на второ място сред 10-те най-бързоразвиващи се технологични
центрове в Европа по отношение на годишния ръст на активните
членове на екосистемата. ИТ секторът в София има едни от найвисоките нива на производителност на труда в страната.
Източник: State of the European Tech Report, 2018

България е на една от водещите позиции в Европа
по дял на жените в ИТ сектора - 31.2%.
Източник: Евростат, 2017
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Разпределение (%) на заетите в ИТ сектора в София по вид дейност

Източник: „София – състояние и развитие на ИТ сектора“, СОАПИ, Септември 2017т

ФИНТЕХ
България е страната с най-голям брой финтех компании в Югоизточна
Европа – над 70, повечето от които се намират в София.
Често България се използва като тестов пазар, докато амбицията на
компаниите е да работят на глобално ниво. Важна тенденция, която се
наблюдава в сектора, е начинанията на банки и финтех компании да
разработват решения заедно.
Източник: Българската Финтех Асоциация; SeeNews, Финтек и иновации в Югоизточна Европа, 2018
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АУТСОРСИНГ И СПОДЕЛЕНИ БИЗНЕС УСЛУГИ
София е предпочитана дестинация за аутсорсинг на ИТ и бизнес
процеси и центрове за споделени услуги на големи международни
компании благодарение на развитата технологична инфраструктура
на града и наличието на талантлива работна ръка, владееща повече
от един чужд език.
Глобален индекс на най-атрактивните дестинации за изнасяне на услуги,
регионална съпоставка

Източник: A.T. Kearney Global Services Location Index, 2017

СПОДЕЛЕНИ БИЗНЕС УСЛУГИ
Големи международни компании от секторите на бързооборотни стоки,
селско стопанство, логистика, финанси и застраховане, здравеопазване
и медии са избрали София за свои споделени центрове за услуги,
свързани с ЧР, финанси и счетоводство, ИТ, логистика, доставка и
търговия, функции за продажби и обслужване на клиенти. Според
SSON Analytics, България е позната със своя ИТ капацитет и е основен
център за споделени услуги за Европа и Близкия изток.
Сравнение на средните годишни разходи за Център за споделени услуги
за един служител на пълно работно време (в USD ‘000)

Източник: SSON Analytics
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АУТСОРСИНГ
Базираните в София компании извършват аутсорсинг на: ИТ услуги
(ITO), процеси на знанието (KPO), човешки ресурси (HRO), финанси
и счетоводство (FAO) и аутсорсинг на други бизнес услуги (BPO), в
допълнение към стандартните гласови услуги.
През 2017 г. оборотът на аутсорсинг индустрията в България достигна
2.1 млрд. евро и допринесе с 4.8% към БВП на страната. Секторът
продължава да расте и се изчислява, че до 2021 г. дейностите по
аутсорсинг ще представляват 7.9% от националната икономика и ще
достигнат стойност от 4.0 млрд. евро.
Приходите на аутсорсинг на бизнес и ИТ услуги в България (млрд. евро)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Общо ITO

0.41

0.51

0.61

0.74

0.89

1.05

1.24

1.45

1.71

Общо BPO

0.67

0.81

1.03

1.06

1.24

1.44

1.68

1.95

2.27

Общо Аутсорсинг

1.15

1.32

1.64

1.8

2.13

2.49

2.92

3.4

3.98

Източник: Българска аутсорсинг асоциация, 2018

България е аутсорсинг дестинация на годината за 2015 г. според
Националната аутсорсинг асоциация на Великобритания
(NOA) и заема 15-то място в глобалната класация Global Services
Location Index 2017 г. на A.T. Kearney.

АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС УСЛУГИ В СОФИЯ
Над 80% от аутсорсинг компаниите и повече от 90% от заетите в сектора
са в София и представляват 20% от всички фирми в града.
През периода 2013-2017 г. броят на фирмите нараства постоянно със
среден темп на растеж от 10%. Броят на заетите се увеличава още побързо - със 17.3%. Основните външни пазари на софийските аутсорсинг
компании са САЩ, Великобритания и Германия.
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Брой на аутсорсинг компаниите в София по сектори

Източник: Българска аутсорсинг асоциация, 2018

Броя на фирми със седалище в София

Източник: Българска аутсорсинг асоциация, 2018

Брой на аутсорсинг компаниите в София, техните служители и оборот

Източник: Българска аутсорсинг асоциация, 2018
Бележка: Размерът на балоните представлява общия оборот на компаниите за съответната година.
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ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ
София е център на културните и творчески индустрии в България. По
последни данни на НСИ от 2016 г., 86.4% от сектора е съсредоточен в
града. 3/4 от всички заети в сектора в България работят в София.
Около 7 500 фирми или малко над 6% от всички предприятия в
столицата са от творческия сектор. По-голямата част от продуктите им
се изнасят в чужбина.
През 2016 творческите дейности в София съставляват 5.9% от
произведената в столицата продукция или 3.3 милиарда лева. Около 33
хиляди души или почти 5% от всички заети в София работят в сектора
за креативни индустрии, който включва реклама, архитектура, занаяти,
дизайн, кино, интерактивни развлечения, видео игри и др.

ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ В СОФИЯ
Филмовата индустрия и допълващите я услуги са добре развити в
София. Много професионални организации, обединяващи режисьори
и продуценти, също са концентрирани в София. В града се намира и
едно от водещите студиа за кинопроизводство в Европа - Ню Бояна
Филм Студиос.
Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов“ (НАТФИЗ) - София е най-голямата в България. През
последните 18 години София Филм Фест се превърна в най-големия
и най-важен филмов фестивал на Балканите. През 2014 г. София се
присъедини към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО и получи
титлата „Град на киното“.
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ТУРИЗЪМ
София е на второ място в Европа по ръст на чуждестранните посетители
през 2017 г. с ръст от 15.2% и е сред първите пет града в Европа с найвисок ръст на чуждестранните посетители за периода 2009-2017 г. със
среден ръст от 9%.
Топ градове в Европа по ръст на международните посетители

Източник: Глобален индекс на най-посещаваните градове на Mastercard, 2018

През 2017 г. София е била посетена от 1 346 993 туристи. 65% от
посетилите София туристи са чужденци.
Като цяло, броят чуждестранни посетители на града се е увеличил с
19.4% - от 738 697 души през 2016 на 882 142 души през 2017 г.
От 2009 г. насам се наблюдава стабилен ръст на туристите в София,
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който е особено забележим през последните няколко години.
През 2017 г. за втора поредна година столицата отчита двуцифрен
процентен ръст на туристите и на реализираните от тях нощувки,
около 13% нарастване в броя на туристите.
Ръст на туристите в София (2015-2017 г.)
Брой
туристи
(общ)

Ръст на
броя
туристи (%)

Брой
чуждестранни
туристи

Чуждестранни
туристи (%)

Ръст на броя
чуждестранни
туристи (%)

Брой
нощувки

Ръст на
нощувките
(%)

2015

1 061 522

9.7%

640 621

60%

9.4%

1 872 978

8.5%

2016

1 197 564

12.8%

738 697

62%

15.3%

2 126 462

14%

2017

1 346 993

12.5%

882 142

65%

19.4%

2 444 684

15%

Източник: ОП „Туризъм“

Топ 10 на страните по брой посетители на София
69 574
64 716
61 585
57 734
51 472
44 602
41 460
34 379
33 033
30 737

* Източник: ОП „Туризъм“, данни за 2017
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ПРОИЗВОДСТВО
През 2017 г. общият обем на производството на преработващата
промишленост е малко над 4.35 млрд. евро или 10.4% от икономиката
на София и 13.6% от индустриалната продукция на старната. В сектора
в София са заети 70 хил. души - 13% от всички заети в София.
Към края на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции с натрупване
в индустрията на София, включително добивната индустрия,
преработващата промишленост и комуналните услуги, достигат 1.7
милиарда евро.
Източник: Преработващата промишленост на София, СОАПИ, 2019 & Икономически профил на София, СОАПИ, 2017

Разпределение на отделните сегменти на преработващата
промишленост на София според произведената продукция, хил. евро

Източник: НСИ, ИПИ, 2017
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ЖИВОТЪТ В СОФИЯ
РАЗХОДИ ЗА ЖИВОТ
София продължава да бъде една от най-финансово достъпните столици
в Европа.
Комунални услуги

Транспорт

Основни (електричество, отопление,
водоснабдяване, отпадъци) за апартамент
от 85м2

88.23 €

1 мин. предплатена мобилна тарифа
на местно ниво

0.15 €

(без отстъпки или планове)

Месечна такса за интернет

(60 Mbps или повече, Unlimited Data, Cable/ADSL)

10.31 €

Заведения
Единично меню, ресторант средна
класа
Меню за двама (тристепенно),
ресторант средна класа

Вода 0.33 мл.

Билет

0.82 €

Такси – 1 км пробег

0.41 €

Гориво

1.17 €

(градски транспорт)

(обикновена тарифа)

(литър)

Месечен наем
5.11 €

25.56 €

0.56 €

Едностаен апартамент в
центъра на града

335.29 €

Едностаен апартамент
извън центъра на града

257.87 €

Тристаен апартамент в
центъра на града

617.87 €

Тристаен апартамент
извън центъра на града

446.41 €

Регионално сравнение разходи и покупателна способност
Индекс на разходите за живот

Източник: Numbeo, 2018

Местна покупателна способност
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МЕЖДУНАРОДНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ
Начални и средни училища
• Британско училище в София*

• Deutsche Schule*

• Англо-американско училище в
София*

• Френски лицей Виктор Юго*

• Американски колеж в София
• Частно немско училище Ерих
Кестнер*

• Италиански лицей
• Руски лицей*

*с детска градина

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
Мрежата на обществения транспорт в София е добре развита, като
системата на метрото в града бързо се разширява. Метрото свързва
града с Терминал 2 на Летище София, Бизнес парк София, повечето
бизнес зони в столицата, Интер Експо Център, Централната ж.п. и авто
гара, както и големите жилищни райони.
В момента метрото оперира 35 станции на 2 линии с обща дължина 40
км, а третата линия ще добави нови 21 км и 21 станции. Бяха обявени и
планове за удължаване на метрото на североизток и югозапад, както и
по посока Витоша.Очаква се до 2020 метрото да превозва над 1.5 млн.
пътници дневно.
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Изграждането на Линия 1 и Линия 2 е намалило броя на автомобилите
в движение в София с около 55 000 дневно, а пътниците в метрото
пестят над 110 000 часа на ден. С построяването на Линия 3 се очаква
трафикът в София да се намали с още 20%, а спестените вредни емисии
да достигнат около 90 000 тона годишно.
Източници: Метрополитен София; СОАПИ Туризъм и въздушен транспорт в София, 2018

Метрото в София

НОЩЕН ТРАНСПОРТ
От април 2018 г. в София функционират четири автобусни линии за
нощен градски транспорт. Те предлагат връзка с всички столични
квартали между 00:00 часа и 04:00 часа.
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КУЛТУРЕН ЖИВОТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

един от най-големите исторически музеи на
Балканите, с над 650 000 експоната.

НАЦИОНАЛЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ

със забележителната си архитектура е любимо
място на софиянци и туристи.

ХРАМ ПАМЕТНИК АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ

e един от най-големите Източноправославни
храмове в света.

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
e най-големата художествена институция в
България с 9 филиала в София.

БОЯНСКАТА ЦЪРКВА

е известна със средновековните си стенописи
и е част от списъка на световното културно
наследство под закрилата на ЮНЕСКО.
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БАЗИЛИКАТА И НЕКРОПОЛ
"СВЕТА СОФИЯ"

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

МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

8 зали, разкриващи най-значимите
моменти от историята на града.

КВАДРАТ 500

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

МУЗЕЙКО

e модерно и образователно място за
деца, провокиращо интереса към науката,
технологиите и изкуството.

НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ

Великолепната сцена на Националната опера
и балет приветства редица световноизвестни
изпълнители и е една от основните културни
забележителности на град София.
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ФЕСТИВАЛИ
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ВИТОША
Само на 30 минути от центъра и с изглед към града, Витоша предлага
развлекателни дейности като преходи, ски, планинско колоездене
и скално катерене. Планината е достъпна и с градски транспорт и е
обградена с добра мрежа от лифтове, пътеки и планински хижи.
През 2018 г. бяха обявени планове за свързване на метрото със ски
лифтовете в Симеоново.
Витоша предлага 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 планинския ултра маратон "Витоша 100 км".
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МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ
В София има около 30 находища на минерални извори, които могат
да се използват както за питейни, така и за лечебни цели. До 2020г.
се планира да бъде реставрирана минералната баня в Банкя, която
има потенциала да се превърне в един от най-големите СПА и
балнеологични центрове в страната.

СОФИЯ – ГРАД НА СПОРТА
През 2014 г. ACES Европа обяви София за Европейска столица на спорта
за 2018 г. През 2018 г. София беше обявена за постоянен носител на
титлата "Европейска столица на спорта", а кметът Йорданка Фандъкова
беше избрана за почетен президент на Асоциацията на европейските
градове на спорта за 2019 г.
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