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ЗА ДОКЛАДА
Докладът „Туризъм и въздушен транспорт в София“ съдържа данни, анализи и заключения за
актуалното състояние на туристическия сектор в столицата към месец септември 2019 г.
Целта на доклада е да събере на едно място и да предостави нагледна и подробна
информация за развитието на туристическия сектор в София, която би била от полза както за
инвеститори в сферата на туризма, към които главно е насочен докладът, така и за всички,
които се интересуват от развитието на туризма в столицата.
Документът представя преглед на основните показатели за динамичния растеж в туризма,
както и последни статистики за трафика на Летище София, броя туристи по страна на
произход и причина за престой в столицата, капацитета на местата за настаняване и др.
Отбелязани са също възможностите за развитие на конгресния туризъм в града и
тенденциите в разглежданата индустрия.
Посочените в доклада данни са от изследвания на Националния статистически институт,
Летище София, Общинското предприятие „Туризъм“, Министерството на туризма и други
официални държавни източници, както и от глобални или локални анализи на пазара от
международни консултантски компании.

СТОЛИЧНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (СОАПИ)
Докладът „Туризъм и въздушен транспорт в София“ е изготвен от екипа на отдел
„Инвестиционен анализ" към Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции
(СОАПИ), част от общата администрация на Столичната община.
Агенцията е създадена през 1992 г., а през 2015 г. СОАПИ разшири обхвата на дейността си
чрез създаването на звено за насърчаване на инвестициите в София под името Invest Soﬁa.
Мисията на Invest Soﬁa е да подкрепя развитието на София като модерен, иновативен,
интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на
бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и
чуждестранни организации.
Ние осигуряваме подкрепа на чуждестранни и български фирми, предприемачи и
стартиращи компании, които искат да започнат бизнес в София. Нашият екип предоставя
оценка на бизнес средата и възможностите в конкретна индустрия, както и информация,
анализи, контакти и насоки за стартиране на бизнес в столицата на България.

/SoﬁaInvestmentAgency
@InvestSoﬁa
Soﬁa Investment Agency

СТОЛИЧНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВEСТИЦИИ
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ”
contact@investsoﬁa.com
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СОФИЯ - ВСЕ ПО-РАЗПОЗНАВАЕМА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
През последните години София се превръща във все по-разпознаваема туристическа дестинация.
София се отличава с вековно културно-историческо наследство и разнообразни природни ресурси,
растяща настанителна база и множество обекти за целогодишен бизнес, отдих и развлечение.
През последното десетилетие Столичната община активно работи за развитието на туризма в
София:
•

изграждане на разпознаваем туристическия имидж и бранд на столицата

• популяризиране на София като модерен европейски град, развиващ устойчив туризъм –
културно-исторически, конгресен, уикенд туризъм и др.
• разработване на проекти за подобряване и модернизация на транспортната инфраструктура и
инфраструктурата на градската среда като цяло
• облекчен достъп до туристически атракции и създаването на нови атракции
• разработване на богат и разнообразен събитиен календар
СТАБИЛЕН РЪСТ НА ТУРИЗМА (2010-2018)*
От 2010 г. насам се наблюдава стабилен ръст на туристите в София, който беше особено забележим
в периода 2016 -2017 г.
Броят на реализираните в София нощувки се е увеличил повече от 2 пъти за периода 2010 – 2018 г.,
като е нараснал от 1 120 755 до 2 488 490 нощувки на година. Запазва се тенденцията около 2/3 от
нощувките да се реализират от чужденци.
Броят пренощували лица също се е увеличил повече от 2 пъти (110% ръст) за последните 8 години:
от 658 838 туристи през 2010 г. до 1 384 963 туристи през 2018 г. Както и при реализираните нощувки,
броят чужденци непрекъснато расте, като повече от половината гости на София са от чужбина.
След високия ръст на реализираните нощувки в София през последните две години (2016-2017 г.),
през 2018 г. ръстът на нощувките в София се забави. Ръстът на туристите през 2018 беше 2,8%, а
ръстът на нощувките - 1,8%. За сравнение, през 2017 и 2016 г. София отбеляза приблизително 13%
годишен ръст на броя на туристите и около 15% увеличение на реализираните от тях нощувки.
Този факт може да се обясни както с постепенното насищане и стабилизиране на туристическия
пазар в града, така и с по-активното навлизане на онлайн платформи за отдаване и наемане на
частни места за настаняване като Airbnb, данните от които към момента не влизат в официалната
статистика. За сравнение, по неофициални изчисления на ОП "Туризъм", ръстът на туристите и
нощувките в София през 2018 година всъщност е около 10%.
През 2019 г. Министерството на туризма сформира работна група, посветена на модела Airbnb. До
края на годината се очаква да излезе становище относно аспектите на регулиране на онлайн
платформата за настаняване в България и София.
* Данните, цитирани в този раздел, са на общинското предприятие "Туризъм" (ОП "Туризъм"), като се наблюдава определено разминаване с данните
на Националния статистически институт (НСИ). То може да бъде обяснено с факта, че НСИ отчита дейността на местата за настаняване с над 10 места
леглови капацитет, докато ОП "Туризъм" отчита и дейността на местата за настаняване с по-малко от 10 легла.
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ТУРИЗМЪТ В ЕВРОПА
Развитието на сектора в София е в унисон с ръста на туризма в Европа като цяло, който през 2018 г.
леко се забави спрямо предходната 2017 г.
През 2018 г. Европа е била посетена от 713 милиона туристи – увеличение от 6% спрямо 2017 година,
когато ръстът беше 8%. Най-висок е бил ръстът на туристите в южна Европа, включително
Средиземноморието със 7% повече туристи спрямо 2017 г. по данни на Световната организация по
туризъм (UNWTO). Някои от факторите, допринесли за това, са:
• ръстът на европейската икономика през последните няколко години
• развиващата се транспортна свързаност и в частност въздушна свързаност между различните
дестинации
• стабилните цени на горивата и достъпните цени за самолетните билети
• засиленото
търсене
и
интерес
към
европейските
туристически
услуги
от
вътрешноевропейските пазари, големи пазари като САЩ, Китай и Русия, както и от пазарите в
югоизточна Азия и Близкия Изток
• ръстът на количеството и разширяването на спектъра на предлаганите туристически продукти
и услуги в региона
Забавянето на икономическия ръст в глобален мащаб, несигурността, произтичаща от Брекзит, както
и геополитическото и търговско напрежение могат да подтикнат туристите и инвеститорите в
туристически бранш като цяло да бъдат по-предпазливи и по-малко активни през следващата
година.
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Международното Летище София е най-голямото летище в България. От 2013 г. насам се наблюдава
стабилен ръст на неговите показатели:
• 50% ръст на общия брой полети
• 99% ръст на обслужените пътници
• 31% ръст на обема на обслуженото карго
Активното навлизане на нискотарифни превозвачи от 2015 г. насам превърна София в много
по-достъпна европейска дестинация и допринесе за съществения ръст на уикенд и градския туризъм.
През 2015-2019 година на Летище София бяха открити полети до 44 нови дестинации, сред които
Любляна, Баку, Ница, Малага и др. През есента на 2019 г. се очаква да стартира и нов полет София Виена от самолетната компания Ryanair. До 2020 г. се очаква да бъдат открити още две нови линии –
Дюселдорф и Щутгарт.
През 2018 г. Летище София отбелязва ръст на пътниците от 7,3%, като половината от обслужените
пътници са пристигащи в София. Летище София се нарежда сред летищата в Европа с най-висок ръст
на пътникопотока: за последните пет години обслужените пътници са нараснали двойно.
Бързото развитие на летището е свързано както със солидното увеличение на броя на
нискотарифните полети, така и с общото икономическо развитие на България.
Към момента Летище София използва почти целия си капацитет и ще се реализират проекти за
неговото разширяване и обновяване. Процедурата по избор на нов концесионер на Летище София,
която започна през 2018 г. , беше финализирана в началото на септември 2019 г. Победител стана
консорциумът SOF Connect, воден от фонда Meridiam, в партньорство с Летище Мюнхен и
строителната компания Strabag. Консорциумът ще получи концесията на летището за срок от 35
години, през които се предвиждат да бъдат направени сериозни инфраструктурни инвестиции: да
бъде изграден трети терминал на летището през първите 10 години от концесията, да бъдат
ремонтирани и модернизирани Терминал 1 и 2, да бъде изграден летищен паркинг.
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СОФИЯ - ЦЕЛОГОДИШНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
Ключовата локация и добрата свързаност на София, която се намира на 1 до 3 часа път със самолет от
всички големи Европейски столици, както и развитието на разнообразни туристически услуги в града
– от културни фестивали, през конгресен и събитиен туризъм, до културно-исторически и
развлекателен туризъм – са сред предпоставките за позиционирането на града като атрактивна
дестинация както за туристи, така и за международни инвеститори.
София е целогодишна дестинация с потенциал да предлага и развива разнообразни видове туризъм:
бизнес, културно-познавателен, уикенд, планински и СПА, кулинарен туризъм и други. Градът все
още се развива като туристическа дестинация, но доброто съотношение между цената и качеството
на предлаганите туристически продукти и услуги, както и тяхното разнообразие, привличат все
повече туристи.
СОФИЙСКОТО МЕТРО
Бързото развитие на Софийското метро и неговата директна свързаност с Терминал 2 на Летище
София, както и всички ключови места в столицата, е още един от факторите за развитието на туризма
в града. Разширението и модернизацията на Софийското метро играе особена роля в развиващата се
в момента концепция за интермодален градски транспорт: до 2020 г. се очаква да бъдат завършени
първите 12 метростанции на третия лъч на метрото, като на по-късен етап то ще бъде свързано и с
лифтовете на Витоша.
РАЗВИТИЕ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ
Хотелиерската индустрия в София все още се възстановява от последствията на финансовата криза
през 2008 година, когато средните приходи от налични стаи (RevPAR) за града спадат с 30% поради
рязкото намаляване на заетостта и на средните дневни ставки (ADR) в хотелските стаи. Едва през
2014 година показателят RevPAR започва постепенно да се повишава и през 2018 година достигна
почти 51 Евро – ръст от 4% спрямо 2017 година.
Подновен е интересът към столицата от страна на инвеститори и големи хотелски вериги, като се
очаква броят 4- и 5-звездни хотелски стаи да нарасне с повече от 1 200 стаи до 2021 г. Очаква се
търсенето и интересът за отваряне на нови хотели в София постепенно да се насочи и към три- и
четиризвездния сегмент.
Източници: ОП „Туризъм“; PwC ‘European Cities Hotel Forecast 2018-2019’; HVS ‘Hotel Valuation Index’ - Soﬁa; Летище София; UNWTO
‘World
https:/ www2.unwto.orTourism
g/press-release/2019-01-21/iBarometer
nternational-tourist-ar ivals-reach-14-b2018-2019’;
il ion-two-years-ahead-forecasts Cushman&Wakeﬁeld Forton ‘Soﬁa Hotel Benchmark Study 2019’; Национална стратегия за
устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030; Метрополитен ЕАД
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„Визията за развитието на туризма до 2030 г. е
София да се превърне в атрактивна,
разпознаваема, конкурентоспособна, модерна и
сигурна
туристическа
дестинация,
позиционирана сред водещите в Европа,
приемаща целогодишно своите туристи с
гостоприемство и креативност, запомняща се с
разнообразни и качествени туристически
продукти,
ориентирани
към
по-високо
платежоспособни сегменти на целевите пазари“.
Общинска стратегия за развитие на София
като туристическа дестинация – 2017-2030

Изображение: Божидар Петков

7

СОФИЯ В ЦИФРИ

Население:
1,56 млн. души

Близо 1 400 паметници
и забележителности

Площ: 492 км2

35+ градски парка,
30+ находища на
минерални извори

(в София-град и София област)

39,2% от БВП на
България
50% от ПЧИ в страната

10% корпоративен данък и данък върху доходите
на физически лица

ТУРИСТИ
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БРОЙ НА ТУРИСТИТЕ В СОФИЯ
Ръстът на туристите от Италия отчасти се
дължи на растящата италианска общност в
България.

През 2018 г. София е била посетена от
1 384 963 туристи.*
От 2009 г. насам се наблюдава стабилен ръст
на туристите в София, особено забележим
през периода 2016-2017 г., когато столицата
отчете двуцифрен процентен ръст на
туристите и на реализираните от тях нощувки приблизително 13% увеличение на броя
пренощували туристи и 15% увеличение на
броя на реализираните нощувки.

Най-голям ръст през 2018 г. е бил отчетен
при туристите oт Китай (+35 %), Израел
(+19 %), Франция (+8 %), Испания (+8%) и
Украйна (+6 %).
Въпреки че Китай заема 11-то място по брой
посетители на София, той е лидер по ръст на
туристите през 2018 г. – 34,8% (за сравнение,
през 2017 Китай беше на четвърто място по
ръст на туристите с 48% спрямо 2016).

През 2018 г. ръстът на туристите в София
забави темпа си и достигна едва 2,8%. По
неофициални изчисления на ОП "Туризъм",
ръстът на туристите и нощувките в София
през 2018 година всъщност е около 10%.

При далечните пазари, освен Китай,
стабилен ръст има при броя туристи от
Бразилия (19,7%) и Япония (11,7%).

През 2018 г. около 67% от посетилите София
туристи (922 075 души) са били чужденци –
ръст от почти 5% спрямо 2017 г. Ръстът на
чуждестранните туристи в София е в унисон с
ръста на ниво България - 4,4%.

Ръст на туристите в София
(2015-2018)

За последните четири години броят на
чуждестранните туристи в София е нараснал
с почти 44%: от 640 621 души през 2015 г. до
922 075 души през 2018 г.

процентно увеличение спрямо предходната година
общо туристи
от тях чужденци

1 400 000
1 200 000
1 000 000

Най-много през 2018 г. са туристите от Италия
(64 895), Германия (62 209), Израел (61 050),
Гърция (59 074) и Великобритания (55 493).

67%

65%

20%
62%

60%

15%
10%

600 000

+ 12,5%

+12,8%

+ 9,72%

800 000

400 000

5%
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* Данните, цитирани в този раздел, са на ОП "Туризъм", като се
наблюдава определено разминаване с данните на НСИ. За
разлика от НСИ, ОП "Туризъм" отчита дейността на местата за
настаняване с под 10 легла,

2015

2016

2017

200 000

2018
Източник: ОП „Туризъм"

Топ 10 на страните по брой посетители на София през 2018 г.
Страна

Брой туристи и изменение спрямо 2017 г.
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-6,89%
0,93%

62 209

18,56%
2,19%

-14,34%

-5,51%
-0,49%

8,15%
7,69%

3,3%
35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

Източник: ОП „Туризъм"
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БРОЙ НА ТУРИСТИТЕ В СОФИЯ
Ето и някои от факторите, допринесли за ръста
на туризма в София:
Увеличението на броя на директните
полети до София през 2015-2019 г.
Конкурентното съотношение
цена/качество
Макроикономическата и политическата
стабилност на България
Сигурността на София като туристическа
дестинация
Българското Председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г.
По-добрата разпознаваемост на София
като туристическа дестинация
Международни фестивали и
конференции, които се провеждат в
София (Webit, София Филм Фест и други)

Цел на посещенията в София (2017-2018)

38%

36%

2017

2018

39%

8%
11%
14%

Ваканционен
туризъм

16%

Бизнес
туризъм

Конгресен и
MICE туризъм

Друго

Източник: Soﬁa Hotel Benchmark Survey 2019 на
консултантската фирма Cushman & Wakeﬁeld Forton

Туристи в София (2015-2018)
Ръст на
нощувките
(%)

Чуждестранни
туристи
(%)

Ръст на броя
чуждестранни
туристи

Брой
нощувки

640 621

60%

9,4%

1 872 978

8,5%

12,8%

738 697

62%

15,3%

2 126 462

14%

1 346 993

12,5%

882 142

65%

19,4%

2 444 684

15%

1 384 963

2,8%*

922 075

67%

4,5%

2 488 490

1,8%*

Брой
туристи
(общ)

Ръст на
броя туристи
(%)

2015

1 061 522

9,7%

2016

1 197 564

2017
2018

Брой
чуждестранни
туристи

Източник: ОП „Туризъм"
*По неофициални изчисления на ОП "Туризъм", ръстът на туристите и нощувките в София през 2018 година всъщност е около 10%.

Музей за история на София

36%
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БРОЙ НА ТУРИСТИТЕ В СОФИЯ
Средната продължителност на престоя на
туристите в София е 1,74 дни при 3,44 дни
средно за страната. 37,9% от туристите,
посещаващи София с цел екскурзия, и 26%
от чуждестранните гости на София заявяват,
че освен София посещават и други
дестинации извън България. Това означава,
че съществува пазар за обиколни пътувания,
които включват София и други дестинации
на Балканите или в Европа.
Икономическите
показатели
на
туристическия сектор в София надхвърлят
средните нива за страната, като средният
приход от нощувка в София е 87 лв. (при 54
лв. за страната), а средногодишният приход
от 1 легло е 13 620 лв. (или три пъти над
средния показател за страната - 4 338 лв.).

Туристите от чужбина прекарват средно 2
дни в София и около 3-4 дни в България,
като много от тях разглеждат само
България без София.
Най-дълго в София остават гостите от
Израел (2,3 дни), Италия (2,2 дни), Испания
(2 дни) и Великобритания (2 дни).
Приходите от нощувки в София през 2018 г.
са били 169 670 233 лева (12% от всички
приходи от нощувки в България). От тях
81% (137 288 668 лева) са приходи от
чужденци.

87 лв.

среден приход от една
нощувка в София

1,8 дни

средна продължителност на престоя на туристите в София

Най-дълго в София остават гостите от:

151 лв.

среден приход от един
турист в София

Израел

Италия

Испания

Великобритания

2,3 дни

2,2 дни

2 дни

2 дни

Източници: НСИ, ОП „Туризъм“, Визия
за oads/2019/03/Sofia_Touri
Софияsm_Lugano.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/upl

Музей за история на София
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СОФИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КЛАСАЦИИ
София е на второ място в Европа по ръст на
чуждестранните посетители - 15,2% според
годишната класация
Mastercard Global
Destination Cities Index 2018. След София се
нареждат Лисабон (14,6%), Париж (13,1%),
Мюнхен (12,9%) и Варшава (12,3%).

В 9-тото си годишно издание Европейският
Backpacker Index за 2019 г. класира София на
3-то място като най-конкурентната европейска
туристическа дестинация сред 56 от
най-популярните градове на континента.

София попада и сред петте европейски
градове с най-висок ръст на чуждестранните
туристи за периода 2009 - 2017 година със
среден ръст от 9% и се нарежда след Букурещ
(10,3%), Лисабон (10,6%), Минск (10%) и Санта
Круз де ла Палма (9,3%).

https://www.priceoftravel.com/1979/european-backpacker-index

Средната цена за еднодневен престой в
София, включващ нощувка в хостел с
оптимално
съотношение
цена/качество,
разходи за транспорт, храна, напитки,
забавления и посещаване на атракции, е 50,88
лв.

Източник: Годишната класация на Мастъркард
Global Destination Cities Index 2018

През 2018 г. София заема пето място в
класацията, като средната цена за еднодневен
престой в града е с 2,17 лв. по-висока спрямо
2019 г. – 53,05 лв.

https://www.priceoftravel.com/1979/european-backpacker-index
Източници: Мастъркард Global Destination Cities Index 2018; Европейският Backpacker Index за 2019 г - Price
of Travel;
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/177850/1240386/version/1/file/18_Ann_Tom_109_geography_251-268.pdf
Оценката
на устойчивостта на туристическото развитие в Столична община, 2016 г.; Конкурентоспособност
на град
София като туристическа дестинация според модела „Лугано”.
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf

“Общата удовлетвореност на посетителите на София е сравнително висока – средна оценка
4,1 по 5-степенна скала. 82% от анкетираните са заявили, че като цяло са доволни,
включително 1/3 са изказали пълно задоволство. Най-висока е удовлетвореността на
посетителите от възможностите за забавления, историческите забележителности и
културния живот в столицата, а най-ниска – от възможностите за велосипедно придвижване и
паркиране.”
Източник: „Оценката на устойчивостта на туристическото развитие в Столична община, 2016 г.“, „Конкурентоспособност
на град София като туристическа дестинация според модела „Лугано“
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„София е една от ярките и запомнящи
се дестинации сред европейските
столици с много приятен градски
център, който е изключително
гостоприемен за чуждестранните
туристи. Цените на почти всичко са
много ниски, с изключение на тези на
входящите от другите големи
градове полети. По тази причина
София като цяло не е привлекателна
за онези, които не предприемат
по-обхватен тур из региона. Макар и
без световноизвестни атракции,
София предлага изненадващо приятна
градска среда на много приемливи
цени.“
База данни на Price of Travel
(актуална към септември 2019 г.)

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
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ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ В СОФИЯ - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Въпреки
стабилното
развитие
на
хотелиерската индустрия в София през
последните години, тя остава значително
по-малко развита в сравнение с други
европейски градове.

В периода 2009-2018 г. пазарът на хотелски
услуги в София демонстрира стабилен ръст
както в броя на пренощувалите туристи, така и в
броя и приходите от реализираните нощувки.

По данни на НСИ*, общият брой пренощували
чуждестранни туристи е нараснал с 2,2%, а броят
нощувки, реализирани от чуждестранни туристи
– с 1%. За сравнение, през 2017 г. приходите от
нощувки в София са нараснали с 12%, а
приходите от нощувки на чуждестранни гости – с
почти 14,5%.

2011

2012
2013
2014

581 880

2016

649 537

2017

750 827

2018

767 103
Общо

2013

861 512

546 036

2015

2012

789 604

485 389

2015

169 670 233
137 288 668

109 681 240
84 050 870

151 799 637
119 933 091

2016

2017

2018

От тях: чужденци

ht ps:/ www.nsi.bg/bg/content/1978/годишни-дан и
Източник: НСИ

2011

747 247

461 501

2014

Брой реализирани нощувки в София

685 954

427 340

2013
Общо

Брой пренощували лица в София
2011

2012

98 108 276
73 708 605

94 149 753
71 476 758

Като цяло през 2018 г., макар и със забавени
темпове, се запазва тенденцията за нарастване
на
пренощувалите
чуждестранни
лица.
Наблюдава се лек спад на българските туристи и
на броя реализирани от тях нощувки.

101 912 391
75 100 907

След засиления ръст, който беше особено
осезаем през 2016 – 2017 г., през 2018 г. се
наблюдава стабилизиране на пазара, което се
очаква да се запази и през 2019 г.

130 457 649
99 407 714

Приходи от нощувки в София (в лева)

115 747 676
88 129 031

През
последните
години
повишената
икономическа активност в София е ключов
фактор за стабилното развитие на хотелиерския
бизнес в столицата.

2015

1 025 272

2016

1 127 507
1 120 682

От тях: чужденци
Източник: НСИ

1 294 174

851 527

1 401 703

908 862

2014

915 815

1 173 064

770 578

1 524 633

1 012 339

1 605 179

1 065 992

1 783 944

1 172 995

2017

1 992 808

1 392 473

2018

1 401 590
Общо

1 952 814

От тях: чужденци
Източник: НСИ

*Данните, цитирани в този раздел, са на НСИ, като се наблюдава определено разминаване с данните на ОП "Туризъм". То може да бъде
обяснено с факта, че НСИ отчита дейността на местата за настаняване с над 10 места леглови капацитет, докато ОП "Туризъм" отчита и
дейността на местата за настаняване с по-малко от 10 легла.
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ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ В СОФИЯ - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Средната заетост на легловата база в София
през 2018 г. достига 36% за всички ценови
сегменти
по
данни
на
Общинското
предприятие „Туризъм“. За сравнение, по
данни на НСИ, средната заетост на местата за
настаняване от всички сегменти в София е
44,8%, а в цяла България – 39,4%.*
Въпреки значителното покачване през
последните 3 години, средните приходи от
налични стаи (RevPAR) и степента на заетост на
хотелите в София (Occupancy) са все още сред
най-ниските в Европа.

Очаква се двата показателя да се повишат през
следващите
години
благодарение
на
по-голямата разпознаваемост на София като
туристическа
дестинация,
планираните
големи 4- и 5-звездни проекти за хотели и
навлизането на нови луксозни вериги в града.
*За разлика от НСИ, който отчита дейността на местата за настаняване с
над 10 места леглови капацитет, ОП "Туризъм" отчита дейността и на
местата за настаняване с по-малко от 10 легла.

Източник: ОП „Туризъм“; НСИ

Средни приходи от налични стаи (RevPAR) и средна заетост (Occupancy)
при 4- и 5-звездния сегмент в някои основни европейски градове през 2018 г.

*
51%

65

*Според различни източници средната заетост при 4- и 5-звездния сегмент в София достига от 65% до 75%
Източник: HVS
http://hvi.hvs.com/market/europe/
Hotel Valuation Index 2019
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МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОФИЯ
През 2018 г. в София са функционирали общо
126 места за настаняване с над 10 легла, които,
както и през 2017 г., представляват 3,7% от
всички места за настаняване в България по
данни на НСИ. Броят на местата от категория 1,
2 и 3 звезди е намалял с 1,1%, докато броят на
местата с 4 и 5 звезди се е увеличил с 1,6%
спрямо 2017 г.
През 2018 г. 35% от местата за настаняване в
столицата с над 10 легла са били
категоризирани като 4- или 5-звездни и в тях са
били съсредоточени 62% от легловата база в
града.
По данни на ОП „Туризъм“, през 2017 г. в София
са функционирали общо 625 места за
настаняване, като този брой включва и места
за настаняване с под 10 легла. От тях 97 са
хотели. Хотелите в София разполагат средно с
69 стаи и 125 легла.
Добрите резултати на хотелския пазар в София
привлякоха инвестиции в сектора.

Общ брой и леглови капацитет
на местата за настаняване в София с над 10 легла
1-2*

3*

4-5*

Общо

Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой
места легла места легла места легла места

Брой
легла

2015

47

2267

39

2503

45
7683
(34%)

131

13586

2016

45

2183

37

43
2488 (34%) 7239

125

11910

2017

46

2150

37

2674

42
8762
(34%)

125

12453

2018

43

2068

39

44
2661 (35%) 7728

126

12457

Източник: НСИ

Навлизането на големи луксозни хотелски вериги
до 2021 г. се очаква да отговори на нуждата от
инвестиции в петзвездния сегмент и да доведе до
постепенното му засищане.
Прогнозите са, че в следващите години търсенето
и интересът за отваряне на нови хотели ще се
насочи предимно към средния ценови клас
хотели: три и четири звезди.

Видове места за настаняване на територията на
Столична община за 2018 г.
Вид категоризирани
места за настаняване
Апартаменти за гости

Технически капацитет
(2018)

Брой обекти
2017

2018

Стаи

Легла

148

188

27.0%

519

1168

Бунгала

2

3

50.0%

45

99

Къщи за гости

29

39

34.5%

258

604

Мотели

4

5

25.0%

102

216

Пансиони

13

14

7.7%

428

848

Почивни станции

4

2

-50.0%

47

94

Семейни хотели

66

69

4.5%

898

1727

Стаи за гости

167

182

9.0%

472

1024

Хостели

16

20

25.0%

358

854

88
2

97
2

Туристически спални

2

2

10.2%
0%
0%

6691
24
59

12082
45
145

Туристически хижи

12

2

-83.3%

21

46

Общо

553

625

13%

9922

18952

Хотели
Вили

Източник: ОП „Туризъм”
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4- И 5-ЗВЕЗДНИТЕ ХОТЕЛИ В СОФИЯ
През 2018 г. в София е имало 44 хотела с 4 и 5
звезди, които са разполагали със средно малко
над 100 стаи. При хотелите - част от верига
средният брой на стаите е значително
по-висок.
По последни данни на консултантската фирма
Cushman & Wakeﬁeld Forton, към юни 2019 г. в
София има 4 916 стаи от 4- и 5-звездния
сегмент (1 591 стаи от 5-звездния сегмент и
3 325 стаи от 4-звездния сегмент) и повече от
10 5-звездни хотела, някои от които част от
най-големите световни вериги. За сравнение,
според консултантската фирма MBL, към края
на 2018 г. София разполага с 4 727 стаи от 4- и
5-звездния сегмент.
Присъствието на хотелски вериги и
международни брандове в София е все още
сравнително ниско в сравнение с другите
столици от Централна и Източна Европа. Към
средата на 2019 г. едва 42% от общия брой
хотелски стаи в града са били част от световен
бранд.
Очаква се в периода до 2021 г. процентът стаи част от хотелска верига да се увеличи
значително с навлизането на няколко нови
хотели от световни вериги.

InterContinental навлезе на пазара през
март 2018 г., а Hyatt и Mariott обявиха
проекти, които се очаква да бъдат
завършени до 2021 г. Българската компания
"Маркан Холдинг" също планира сграда на
бул. "Тодор Александров", която да
обедини два бранда на Accor – Novotel и
Ibis, но проектът е временно забавен
поради необходимост от по-специфично
устройствено проучване на района около
бул. "Т. Александров".
Няколко големи проекта за недвижими
имоти
(с
фокус
върху
сгради
и
многофункционални
комплекси)
също
обявиха интерес към София.
Grand Hotel Millennium Soﬁa се очаква да
отвори врати в началото на 2020 г.
Предстои основен ремонт и реконструкция
на емблематичния хотелски комплекс
Grand Hotel Bulgaria и повишаване на
категорията му до 5 звезди.
Общ брой на местата за настаняване
в 4- и 5-звездните хотели
450
400

351

350
300

293

369

389

418

410

441

30%
25%

323
20%

250

Дялово разпределение на стаите в София
42%
хотелска верига

200

13%

15%
12%

150
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Източник: Soﬁa Hotel Benchmark Survey 2019 на консултантската
фирма Cushman & Wakeﬁeld Forton
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4- И 5-ЗВЕЗДНИТЕ ХОТЕЛИ В СОФИЯ - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Средна заетост (Occupancy)
Показателят „заетост“ отбелязва стабилен ръст през
последните няколко години.
Четири- и петзвездните хотели са с най-висока
заетостсредместатазанастаняваневСофияза2018г.
Според различни източници, средната заетост в
двата сегмента е между 65%* и 75%**.
Средногодишна заетост при
4- и 5-звездните хотели
80%
75%

75%

60%

75%

70%
63%

56%

59%

50%
40%

65%

30%
20%
0%

2017
5-звездни

2018
4-звездни

%

средно за сегмента

Сред основните фактори за този ръст са високата
бизнес активност в София, Българското
Председателство на Съвета на ЕС и развитието на
конгресния туризъм в столицата.
Средна дневна ставка (ADR) и приходи от
налична стая (RevPAR)
Според Cushman & Wakeﬁeld Forton цените за
настаняване в 4- и 5-звездните хотели в София през
2018 г. са нараснали с повече от 21% спрямо 2017 г.
Средната дневна ставка (ADR) в 4- и 5-звездния
сегмент достига 86 евро: 114 евро при петзвездните
хотели и 63 евро при четиризвездните.
Според анализ на консултантската фирма MBL по
данни на НСИ, средната заетост в двата сегмента
също е 86 евро. Годишните приходи на 4- и
5-звездните хотели в София през 2018 г. са се
увеличили с 16% в сравнение със същия период
през 2017 г., достигайки 71,8 млн. евро.
Средните приходи от налична стая (RevPAR) според
различните източници достигат 51* – 62** евро, като
някои хотели отбелязват средни приходи от над
100 евро.

Източник: Soﬁa Hotel Bеnchmark Survey 2019
на Cushman & Wakeﬁeld Forton

Средни приходи от налични стаи в София
(2010-2018)

Според анализ на консултантската фирма Cushman
& Wakeﬁeld Forton, средната заетост при 4- и 5звездния сегмент в София е била 65% през 2018 г. ,
ръст от 3,1% спрямо 2017 г. Средната заетост при
петзвездния сегмент достига 75%, като няма
съществени изменения спрямо 2017 г. Заетостта в
четиризвездния
сегмент
достига
59%,
отбелязвайки ръст от 5,4% спрямо предходната
година.
Източници: данни на Cushman & Wakeﬁeld Forton*;
Hotel Management Survey 2019 на консултантската
компания MBL**; HVS Hotel Valuation Index-Soﬁa
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Източник: http://hvi.hvs.com/market/europe/Sofia
HVS Hotel Valuation Index
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ДАННИ ЗА ХОТЕЛИТЕ
В 4- И 5-ЗВЕЗДНИЯ СЕГМЕНТ (2015-2018)
Годишни приходи (€/млн.)

€47,4

2015

€53,9
12%

2016

€62,1
15%

2017

€71,8
16%

2018

Заетост на стаите

58%

61%

63%

65%

2015

2016

2017

2018

RevPAR
13%

11,4%

4,1%

€39

€44

€49

€51

2015

2016

2017

2018

€65

€67

€71

€86

2015

2016

2017

2018

€76

€78

€82

€86

2015

2016

2017

2018

ADR

ADR*

Източници:
Данни на Cushman & Wakeﬁeld Forton и HVS/STR; изчисления на консултантската
фирма MBL при 4 727 стаи по данни на НСИ*
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НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ХОТЕЛИ ОТ ХОТЕЛСКИ ВЕРИГИ ИЛИ
САМОСТОЯТЕЛНИ БРАНДОВЕ В СОФИЯ

Хотели и хотелски вериги или
самостоятелни брандове в София
Хотел/международна
верига

Категория
(*)

Брой
стаи

Планирани големи 4- и 5-звездни проекти
в София
Брой
зали

Хотел/международна верига
(очаквано откриване)

Категория
(*)

Брой
стаи

Брой
зали

Marinela Hotel

5

442

13

Родина (2019)

4

490

13

Hilton/Hilton Hotels

5

245

7

Grand Hotel Millenium Soﬁa (2020)

5

365

7

InterContinental/IHG

5

194

5

Hyatt Regency (2020)

5

189

5

Soﬁa Hotel Balkan, a Luxury
Collection Hotel

5

184

5

Marriott (2021)

5

232

5

Holiday Inn Soﬁa/IHG

5

130

11

Swissotel (-)

5

207

11

Grand Hotel Soﬁa

5

122

5

Novotel-2 (-)

4

150

5

Sense Hotel/Design Hotels

5

71

2

Grand Hotel Bulgaria (-)

5

67

2

Arena di Serdica/FPI Hotels

5

63

4

Anel

5

56

6

All Seasons Residence Hotel

5

14

1

Ramada Soﬁa/Wyndham Hotel
Group

4

601

11

Metropolitan Hotel Soﬁa

4

201

10

Novotel Soﬁa/Accor Hotels

4

178

7

Vitosha Park Hotel

4

173

5

BW Premier Soﬁa Airport
Hotel/Best Western

4

155

6

Suite Hotel

4

122

5

Festa Soﬁa Hotel

4

114

11

BW Plus Expo Hotel/Best
Western

4

99

8

Central Park Hotel Soﬁa/Rosslyn

4

78

2

Hotel Vega Soﬁa

4

77

1

Maison/Kokari

4

77

2

COOP/COOP Hotels

4

72

1

Central Hotel Soﬁa

4

70

4

Crystal Palace Hotel

4

63

2

BW Premier Collection City
Hotel/Best Western

4

61

4

Grami Hotel

4

60

12

Downtown Hotel

4

59

2

Hill Hotel

4

48

1

Thracia Hotel Soﬁa/Rosslyn

4

48

4

BW Plus Bristol Hotel/Best
Western

4

44

1

Les Fleurs Boutique Hotel

4

31

2

Soﬁa Residence Hotel

4

9

1

Източник: Soﬁa Hotel Bеnchmark Survey 2019
на Cushman & Wakeﬁeld Forton
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ПЛАТФОРМИ ЗА СПОДЕЛЕНО НАСТАНЯВАНЕ
Airbnb се превръща във все по-значим
участник на туристическия пазар в София.
Според данните за София на платформата
AirDNA и фирмата за управление на имоти Flat
Manager, в периода 2013 – 2018 година броят
на обектите, които се отдават, е нараствал с
около 80% годишно, а на сделките - почти със
100%, като количеството обяви в Airbnb за
София се е увеличило около 10 пъти.
По данни от AirDNA Mаrket Minder, онлайн
платформа за статистика на Airbnb, само преди
4 години, през август 2015 г., броят имоти в
Airbnb е бил 613. Към юли 2019 г. чрез
платформата се отдават 3030 имота – ръст от
29% спрямо същия период през 2018 г.
Увеличението е било най-забележимо между
2016 и 2017 г. когато броят имоти нараства
почти двойно - от 961 на 1 859, докато през
2018-2019 г. се наблюдава стабилизиране и
постепенно насищане на пазара.

Деветнадесет процента от отдаваните имоти
не са самостоятелни, а са стаи в апартаменти
или споделени стаи. Средната заетост е 63%,
като едва 38% от имотите се отдават
целогодишно. Важно е да се отбележи и че
AirDNA не взима предвид имоти, които никога
не са били резервирани и не са конкурентни.
Както и през юли 2018 г., средната цена на
нощувка в Airbnb остава 35 евро, а средната
месечна печалба от имот е нараснала с 5%,
достигайки 516 евро.
За сравнение, според данни на ОП „Туризъм“,
средната годишна заетост на цялата леглова
база в София достига 36%.
Ръст на броя обекти, отдавани чрез Airbnb
(2016-2019)

Пазарът на Airbnb имоти в София
(към юли 2019)

Източник: AirDNA Market Minder

Карта на Airbnb имотите в София
(към юли 2019)

Източник: AirDNA Market Minder

Източник: AirDNA Market Minder

Брой обекти, отдавани чрез Airbnb
(към юли 2019)

Източник: AirDNA Market Minder

https://www.airdna.co/market-data/app/bg/default/sofia/overview
Източници: AirDNA
Market Minder; ОП „Туризъм“; Flat Manager
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„Ръстът на Airbnb има положителен ефект върху
туристическия
сектор.
Потребителите
на
платформата търсят услуга, която е различна от
хотелското настаняване – лично отношение,
препоръки от местен човек, възможността да си
готвят и да разполагат с много повече пространство
отколкото в хотелска стая, всичко това на по-ниски
цени. Същевременно заведенията, организираните
турове и други участници в сектора печелят от
по-голямо търсене на услугите им. По наши данни,
чужденците съставят около 80% от потребителите
на платформата в София.
Ефектът на Airbnb върху пазара за наеми е осезаем, но
е концентриран в идеалния център на града.
Локацията е изключително важен фактор за успеха
на един имот, който се отдава под наем по този
начин. Airbnb за момента няма голям ефект извън
центъра,
особено
предвид
темпото
на
строителството на нови жилищни сгради.
През 2019 г. наблюдаваме спад в нивата на заетост
на имотите, поради постепенното пренасищане на
Airbnb пазара в София, както и забавения ръст на броя
туристи.
Тенденциите, свързани с ролята на Airbnb в
развитието на туризма в София, ще зависят
предимно от начина, по който Airbnb ще бъде
регулиран в България и ЕС. Ако има ясни стандарти,
наредби и закони, които да позволяват дейността на
Airbnb и да насърчават събирането на туристически
данък (вместо данък общ доход), Airbnb може да има
изключително положителен ефект върху туризма в
София. Airbnb предлага различен вид услуга, за която
има голямо търсене; правилното регламентиране и
усвояване на приходите за общината от тази услуга
може да подобри туристическата инфраструктура и
среда в града.“
Борис Павлов, основател на Flat Manager – фирма за
управление на Airbnb имоти
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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ КАТО
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 2017- 2030
Развитието на туризма в България и София е
държавен и общински приоритет.
През 2017 г. беше приета актуализираната
версия на Националната стратегия за
устойчиво развитие на туризма в Република
България 2014-2030, а през октомври 2017
Столичният общински съвет прие Общинската
стратегия за развитие на София като
туристическа дестинация 2017- 2030 година.

Показател

В Общинската стратегия да развитието на
София като туристическа дестинация е
включена и прогноза за развитието на туризма
в града през 2016-2030 година.
Прогнозата включва анализ на 7 ключови
туристически показателя. Предвидените
промени са изчислени предимно спрямо
данните на ОП „Туризъм“, като само средните
приходи от нощувка и от пренощувало лице са
изчислени спрямо данните на НСИ*.

София 2016 г. София 2016 г.
(НСИ)
(ОП “Туризъм”)

Прогноза
София 2030 г.

Очаквано
увеличение

11 910

18 728

20 975

12%

Брой пренощували
лица

1 025 272

1 197 564

1 975 981

65%

Брой нощувки

1 783 994

2 126 462

3 754 364

77%

1,74

1,78

1,9

7%

42

31,8

49

54%

73

няма данни

110

51%

127

няма данни

209

65%

Брой легла

Среден престой
(дни)
Средна заетост**(%)
Среден приход
от нощувка (лв.)
Среден приход от
пренощувало лице (лв.)

* НСИ отчита само местата за настаняване с 10 или повече легла, докато ОП „Туризъм“
отчита и местата за настаняване с по-малко от 10 легла
**Заетостта е изчислена на база леглоденонощия към 365 дни

Източници: Общинска стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030; ОП „Туризъм“; НСИ

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
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РЪСТ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ
През 2018 г. броят на пътниците преминали
през Летище София отново нарасна, макар и
темпът на нарастване да е значително
по-нисък спрямо предходни години. През
2018, по международни и вътрешни редовни
и чартърни полети през Летище София са
преминали 6 962 040 пътници, като ръстът
спрямо 2017 г. е 7,3%. За сравнение, броят на
пътниците, преминали през Летище София
през 2017 г., нарасна с рекордните 30,3%
спрямо 2016 г.

Движение на самолетите (2015-2018)

+11.3%

+5.4%

57 673

51 829

44 416
2015

За периода 2015 – 2018 г. броят пътници
бележи ръст от 70,3%. Това е едно от
най-високите
увеличения
сред
100-те
най-натоварени летища в Европа. Ръстът може
да се обясни предимно с откриването на 44
нови дестинации главно от нискотарифни
авиокомпании.

60 771

+16.7%

2016

2017

2018
Източник: Летище София

Брой пътници (2017-2019)

Февруари

Март

Април

Май
2017

Юни

+ 7.3%

Юли

+ 7.4%
+ 6.3%

+ 6.4%

Август Септември Октомври Ноември

2018

489 258
520 384

+ 5.4%

460 377
485 420

573 722
610 195

603 348
647 776

615 544
660 454

+ 7.2%

612 606
656 618

559 542
619 086
635 195

456 212
473 242
497 999

468 968
499 688
527 470
Януари

+ 5.2%
+ 3.7%

515 857
556 088
572 349

+ 7.8%
+ 5.6%
+ 6.6%

564 076
606 933
598 140

+ 2.9%

+ 10.6%
+ 7.6% -1.4%

+ 0.9%
+ 9.7%

570 536
626 156
631 808

+ 2.6%

Декември

2019
Източник: Летище София

Източници: Летище София; ОП „Туризъм“

Годишният брой на обслужените пътници на Летище София е нараснал 1,7 пъти
през последните 4 години: от 4 088 943 души през 2015 до 6 962 040 през 2018 г.
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АВИОКОМПАНИИ, ДЕСТИНАЦИИ И БРОЙ ПЪТНИЦИ
В разписанието на Летище София са включени и
оперират повече от 35 авиокомпании за редовни
пътнически и карго полети, включително и сезонни,
чартърни полети и туристически програми до и от
София, обхващащи над 70 дестинации в Европа и
Близкия Изток.

През периода 2015 - 2018 г. са открити полети до
общо 44 нови дестинации. От началото на 2018 г. се
предлагат нови полети до Любляна, Баку, Ница,
Лисабон, Малага, Пафос и ежедневни полети до
Атина. От сезон Зима 2019/20 се очаква стартирането
на две нови дестинации – Дюселдорф и Щутгарт.

Бързото развитие на Летище София е тясно свързано
със солидното разширяване на обема на полети на
нискотарифните превозвачи като Wizz Air, Easy Jet и
Ryan Air.

Азия е достъпна чрез летищата в Истанбул (2-3
полета дневно) и Доха (1-2 полета дневно). Планира
се да бъде открита и директна линия Пекин – София.

Според данни на Летище София, десет
авиокомпании превозват около 90% от пътниците от
и до София.
Докато през 2016 г. националният превозвач
България Еър беше пръв по брой полети, новият
лидер с най-много полети на Летище София за 2017 г.
и 2018 г. е Wizz Air. Нискотарифната компания
предлага 32 маршрута от и до 17 държави и е
водещият авиопревозвач в България с пазарен дял
от 32,9%, както и превозвачът с най-голям брой
редовни дестинации и седалков капацитет през
периода 2016-2018 г.

Привличането на повече авиокомпании и
откриването на нови редовни линии от София през
следващите години ще е ключов фактор за
развитието на конгресния туризъм, привличането на
повече бизнес туристи и развитието на София като
по-разпознаваема туристическа дестинация.
Топ дестинации по брой пътници за 2018 г.
на летище София
Лондон

443 198

Варна

146 638

Амстердам

125 859

Брюксел

120 406

Милано

132 977

Атина

117 935

Рим

128 645

Франкфурт

117 402

Тел Авив

127 795

Мадрид

102 265
Източник: Летище София

Брой полети на ден от Летище София
до основните летища на Европа (2019)
Летище

Брой полети/ден

Продължителност на полета

London Heathrow (LHR)

1-2

3 h. 30 m.

Frankfurt (FRT)

4-6

2 h. 25 m.

Paris/de Gaulle (CDG)

2

3 h.

Amsterdam (AMS)

1-2

2 h. 50 m.

Munich

3-4

1 h. 55 m.

Vienna (VIE)

3-6

1 h. 35 m.

Istanbul (IST)

2-3

1 h. 25 m.

London Gatwick (LGW)

1

3 h. 15 m.

London Stansted (STN)

2

3 h. 10 m.

Източник: Летище София

В броя на самолетодвиженията за 2018 г. се
наблюдава ръст от 5,4%, като през годината са
излетели и кацнали общо 60 771 самолета.

Карта на директните полети
от Летище София

Източник: Invest Soﬁa

За първите два месеца на сезон лято 2019
международните чартърни линии бележат ръст
от 17% на самолетодвиженията и 30% на
пътникопотока спрямо същия период на 2018 г.
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АВИОКОМПАНИИ, ДЕСТИНАЦИИ И БРОЙ ПЪТНИЦИ
Солидното увеличение на обема на полетите на
нискотарифните авиокомпании, новооткритите през
последните четири години дестинации, както и
увеличените полетни честоти по редица маршрути са
сред основните фактори, които оказват влияние на
бързото нарастване броя на чуждестранните туристи в
София. Според данни на Летище София, 58% от
пътниците са пристигнали именно с нискотарифна
авиокомпания през 2018 г.

Българското председателство на Съвета на ЕС през
2018 г. също оказа положително влияние върху
имиджа на София и разпознаваемостта на града като
туристическа дестинация за културен и бизнес
туризъм. Статистиката сочи, че събитията от
Председателството са били посетени от повече от
40 000 делегати и журналисти от цял свят.

Топ авиокомпании за 2018 г.
по пазарен дял на превозените пътници

Източник: Летище София

През 2018 г. стартира процедурата по избор на нов
концесионер на Летище София за срок от 35 години,
която беше финализирана през началото на
септември 2019 г.
Петимата одобрени кандидати бяха: консорциум
„Витоша" (Manchester Airports Group и BCEGI
Construction); консорциум „Соф кънект" (Летище
Мюнхен, фондът Meridiam и строителната компания
Strabag); „Фрапорт България" ЕАД (летище
Франкфурт); консорциум Aéroports de Paris Group
(Франция) и TAV Havalimanlari Hodling (Турция) и
консорциум SSB Consortium Soﬁa Airport JV (BSB
Sauerwain & Scheﬀer Bau AG и летище Копенхаген).

Нови дестинации (2015-2019)
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Консорциум SOF Connect, воден от фонда Meridiam в
партньорство с Летище Мюнхен - единственото
5-звездно летище в Европа, и австрийската
строителната компания Strabag, беше избран за
концесионер на Летище София. Част от заложените по
оферта проекти включват ремонт на съществуващите
Терминали 1 и 2, разширяването на Терминал 2,
строеж на Терминал 3 през първите 10 години от
концесията. Ще бъдат приложени и редица мерки за
намаляване на въглеродните емисии, за да може
Летище София да отговаря на най-съвременните
екологични стандарти.
Очаква се българската държава да реализира приходи
от концесията в размер на 2 милиарда лева.

Ръст в броя на пътниците през 2018 г.

7,3%

Снимка: Юлиан Попов

РАЗВИТИЕ НА
ГРАДСКАТА СРЕДА
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РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В СОФИЯ
Усилията на Столичната община, насочени към
реновирането на градските пространства,
подобряването
на
градската
среда,
инфраструктурата и обществения транспорт,
имат ключово значение за развитието на
туризма в София.
Сред важните фактори са:
•
Обновяването
на
автопарка
и
инфраструктурата на градския транспорт
• Разширяването на метрото с още 12 нови
метростанции до 2020 г. и улесненият достъп
до и от Летище София
• Реконструкцията на централната градска
част на София и обновяването на паркове и
градинки
• Разширението на „сините“ и „зелените“
зони в града
• Въвеждането на нова система за
ориентация на туристите и двуезична
система за ориентация в градския
транспорт;
въвеждането
на
нощен
транспорт
•
Разширяването
на
мрежата
от
туристически информационни центрове
•
Постепенното
модернизиране
на
системата за интелигентно управление на
трафика в града
• Подобряването на местата за провеждане
на конгресен туризъм
Постепенно обновяване на инфраструктурата на
градския транспорт в София

За последните пет години около 90% от
автопарка на София беше подменен, което
доведе до намаление на вредните емисии 2,5
пъти. Към 2019 г. средната възраст на автобусите
в София е 6 години.

Като част от мерките за подобряване
качеството на въздуха, в края на 2018 г. бяха
пуснати в експлоатация първите 20
електробуса в София, като през есента на 2019 г.
се очаква да бъдат пуснати още двадесет.
Новите автобуси са изцяло климатизирани и
леснодостъпни за майки с колички и хора с
увреждания, разполагат с камери за по-голяма
безопасност на водачите и са в съответствие с
Европейските екологични стандарти.
През пролетта на 2019 г. бяха пуснати 20 нови
съчленени автобуса на природен газ, от
най-високия екологичен клас „Евро 6“.
Автобусите са нископодови и климатизирани,
предлагат WiFi, както и възможност за
зареждане на мобилни устройства. До края на
годината се очаква да бъдат пуснати още 40
метанови автобуса.
Трамвайният и тролейбусният транспорт в
София също се обновява - за последните
няколко години в града са били доставени 80
нови тролейбуса, 38 нови и 48 реновирани
трамвая.
Столичната община подготвя и проект за
закупуване на 82 електробуса, 30 тролея и 25
трамвая със средства по Оперативна програма
„Околна среда“, като до края на 2019 г. се
очаква да бъдат доставени 15 електробуса и 13
нови трамвая.
Столичната община разработва концепция за
довеждащ транспорт до спирките на новите
линии на метрото. В процес на тестване е
6-метров електробус в столичните квартали
„Овча купел“ и „Люлин“, предназначен за
довеждащ транспорт до метростанциите.

За последните пет години около 90% от автопарка на София беше подменен, което доведе до
намаление на вредните емисии 2,5 пъти. Към 2019 г. средната възраст на автобусите в София е
6 години.
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РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В СОФИЯ
С цел осигуряване на условия за достъпен
обществен транспорт на хора със специални
потребности, повече от 85% от превозните
средства в София са нископодови или са
оборудвани с нископодови платформи.
Водачите са обучени да работят с
платформите и са длъжни да оказват
необходимото съдействие на пътниците с
ограничена подвижност при качването им в
превозното средство.
От април 2018 в София тръгнаха четири
автобусни линии за нощен градски транспорт.
Автобусните линии предлагат връзка с всички
столични квартали и се движат от 00:00 часа до
04:00 часа, като общата спирка на четирите
линии е в центъра на София на площад „Княз
Александър Първи“.
От есента на 2017 г. в София има и услуга за
споделено пътуване с електромобили.
Услугата се казва “Spark” и позволява на всеки
да наеме електромобил, като намери
най-близката свободна кола през специално
мобилно приложение. Автомобилите могат да
се паркират безплатно в „зелена“ и „синя“
зона, както и на други обособени места,
посочени в мобилното приложение. През юни
2019 г. автопаркът на ‘Spark’ достига 200
автомобила, като до края на годината е
планирано добавянето на още 100 автомобила
и увеличаването на зоните за наем и
освобождаване
на
електрическите
автомобили.
През август 2019 г. в София започна
кампанията "Споделено пътуване". Бяха
предоставени 154 електрически тротинетки и
започна постепенното обособяване на около

200 паркоместа за паркиране на електрически
тротинетки и велосипеди в центъра на София.
Стоянките са разположени в „синята“ и
„зелената“ зона за паркиране в града и са
безплатни.
София има изградена интелигентна система за
управление на трафика, в която са включени
205 кръстовища.
Системата осигурява приоритизация за
градския
транспорт.
Благодарение
на
интелигентната система за управление на
трафика времето за преминаване през
кръстовища се намалява с 30%, вредните
емисии от превозни средства на кръстовища – с
25%, консумацията на гориво – със 7-9%. На
всички 205 кръстовища има монтирано
видеонаблюдение.
В края на 2018 г. започна монтирането на 220
нови високотехнологични 4G информационни
табла на спирки на градския транспорт в
центъра на София. Първото от тях беше
поставено на спирката на бул. „Дондуков“ при
Софийската
опера.
Електронните
информационни табла имат връзка в реално
време с центъра за управление на трафика на
градския транспорт и с диспечерския център.
Оборудвани са и с устройство за гласово
оповестяване. Като част от същия проект се
предвижда
и
монтирането
на
видеонаблюдение на всички спирки на
трамвайна линия №5.
Към 2019 г. София разполага с над 1 046
електронни информационни табла (EИТ) със
звуково оповестяване.

През юни 2019 г. Столичният общински съвет прие “План за устойчива градска мобилност на
Столичната община 2019 – 2035“. В стратегическия документ са заложени мерки, които целят да
намалят използването на автомобили за сметка на използването на градски транспорт и да насърчат
придвижването пеша и с велосипед.
Предвижда се създаването на нова „червена“ зона за паркиране с по-висока цена и максимален
престой до 1 час, която да обхване центъра на София, където са концентрирани повечето
административни, културни и обществени обекти. До 2035 година се очаква да се разширят „синята“
и „зелената“ зони и те да достигнат кварталите "Младост" и "Люлин".
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Софийското метро

Строежът и развитието на софийското метро е
сред най-големите транспортни и екологични
проекти в България. Бързото развитие на
метрото е сред важните фактори за бързото
развитие на туристическия сектор в София.
Към момента метрото разполага с две линии и
34 станции, като общата му дължина е около
40 км. То осигурява директен достъп от и до
Терминал 2 на Летище София, както и всички
централни артерии в София като Бизнес парка,
Орлов мост, Софийския университет, НДК,
Централна гара. По данни на Метрополитен
София, всеки ден метрото превозва повече от
350 000 души, които дневно спестяват общо
над 110 000 часа благодарение на скоростта и
свързаността на линиите му.
Разширението
и
модернизацията
на
софийското метро играят особена роля и в
развиващата се в момента концепция за
интермодален градски транспорт. До края на
2019 г. ще заработят първите 8 км от третата
линия – от „Подуяне“ до „Красно село“, а през
първата половина на 2020 г. се очаква да бъдат
завършени и 4 км през район „Овча купел“, с
което ще бъде осигурено придвижването
между югозападните квартали и центъра. На
по-късен етап се очаква метрото да бъде
свързано със североизточните квартали и с
лифтовете на Витоша.

Метрото осигурява удобство за милиони
пътници, като максималната му превозна
способност е 50 000 пътници в час в едно
направление и годишно спестява над 75 000
тона вредни емисии във въздуха. Към 2021 г. се
очаква метрото да превозва над 500 000
пътника дневно.
Изграждането на Линия 1 и Линия 2 е намалило
броя на автомобилите в движение в София с
около 55 000 коли дневно. С построяването на
Линия 3 се очаква трафикът в София да се
намали с около 20% и спестените вредни
емисии газове да достигнат около 90 000 тона
годишно.
Столичният метрополитен разполага със 151
асансьора на 33 метростанции за улеснен
достъп. В новоизградените 27 станции са
осигурени минимум по два входа с асансьори.
Допълнително са изградени тактилни ленти на
пероните и по стълбищата, а в метровлаковете
има звуково оповестяване на метростанциите.
През март 2018 г. софийското метро получи
отличието „Най-успешен инфраструктурен
проект на десетилетието“ за периода
2007–2017 г. на специалното издание на
инициативата „Infrastructure Bulgaria Awards
2018“, част от Календара на събитията на
Българското председателство на Съвета на ЕС
2018.
Столичното метро днес

ВРЪБНИЦА

40,2 км

НОВИ ИСКЪР
НАДЕЖДА

СЕРДИКА

обща дължина

КРЕМИКОВЦИ
ЛЮЛИН

ИЛИНДЕН
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ПОДУЕНЕ

ВЪЗРАЖДАНЕ

КРАСНА ПОЛЯНА

ОБОРИЩЕ

СРЕДЕЦ

ОВЧА КУПЕЛ

метростанции

СЛАТИНА

КРАСНО СЕЛО

ИЗГРЕВ
ТРИАДИЦА
ИСКЪР

ЛОЗЕНЕЦ

ПАНЧАРЕВО

350 000

пътници дневно

СТУДЕНТСКА
МЛАДОСТ

ВИТОША

75 000 т
метролинии,
съществуващи
до 2009

съществуващи
метролинии
към 2019

метролинии
в проект

спестени
вредни емисии
годишно
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Реконструкция на центъра на София

До
2020
г.
трябва
да
приключи
реконструкцията и благоустрояването на 200
декара в централната част на София на обща
стойност 173,5 млн. лв.
Обновяването включва ул. „Граф Игнатиев“ до
площад „Джузепе Гарибалди“ и зоната „Златна
София“
(жълтите
павета
около
„Св.
Александър Невски“, „Св. София“, паметника
на Цар Освободител, паметника на Васил
Левски и др.)
Столичната
община
работи
по
ht ps:/проект-концепция
www.soﬁa-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FA%26A_Eksperten_Savet_Centralna_Gara.pdf за развитие на вторичния
градски център в района на Централна гара
София, облагородяване на северните части на
града и пешеходното им свързване с центъра
на София. Някои от предвидените в проекта
стъпки включват: приемане на план-програма
за развитие и модернизация на транспортната
инфраструктура в района на Централна гара
София; изграждане на нови модерни жилищни
сгради; инвестиции в паркове и публични
пространства; предприемане на стъпки за
привличане на частни инвеститори; откриване
на
процедура
за
публично-частно
партньорство за изграждането на нова
концертна зала; разполагане на важни за града
културни и развлекателни обекти в района и
други.
Предвижда се реконструкция на площад
„Света Неделя“ в историческия център на
столицата, която да започне през 2020 г. През
2018 г. Столична община обяви международен
конкурс за възстановяване и обновяване на
площада, като основното изискване в него е да
се запази историческата идентичност, да се

осъществи връзка между пешеходните
пространства чрез съвременен градски дизайн,
достъпна
среда
и
икономическа
целесъобразност.
София предоставя на своите гости новата
система за пешеходна ориентация, която
позволява лесен достъп до най-важните
туристически обекти в София. Дизайнът на
различните елементи от системата е съобразен
със световните стандарти, а наименованията на
всички обекти са изписани на кирилица и
латиница със специално изработен шрифт.
Знаците указват посоката и разстоянието до
основните забележителности в центъра на
града и туристическите информационни
центрове.
През пролетта на 2019 г. започна обсъждането
на проекта на Наредба за градската среда.
Целта на стратегическия документ е да бъдат
определени допълнителни изисквания към
подробните устройствени планове на София,
както и към инвестиционните проекти за нови
строежи, реконструкция, пристрояване и
надстрояване и основни и текущи ремонти на
сгради и съоръжения, улици, площади и
озеленени площи. Друг важен фокус ще е
градската
естетика:
уеднаквяването
на
архитектурните
елементи
по
сградите,
цветовете, надписите и другите детайли в
градската
среда
и
съхраняването
на
характерния облик на градския дизайн на
София. Вече са разработени и публикувани
първите
стандарти
с
архитектурни,
художествени и технически изисквания към
компонентите на градската среда и техните
елементи. Избрани са и шест цветови палитри, в
които да бъдат хармонично подредени
сградите.
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РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В СОФИЯ
Паркове, градинки и детски площадки

За 2019 г. Столична община е отделила близо
20 млн. лв. за обновления и ремонти на
парковете в София.
Над 9,5 млн. лв. се инвестират през 2019 г. за
разширяването на парк Възраждане и
изграждането на общински аквапарк в него.
Новата част от парка ще се простира на близо
25 декара, като 19 от тях са парково
пространство. Аквапаркът ще разполага с 5
открити басейна с минерална вода, водни
пързалки, закрит басейн, СПА център и
ресторант за бързо хранене. В парковото
пространство ще се изгради водоналивен кът
със свободен достъп за използване на
минералната вода от всички граждани.

Ремонтирани са Северният парк и градинката
Кристал.
Подменени
са
осветлението,
камерите и части от алейната мрежа в Южния
парк. Към август 2019 г. се работи по
обновяването на парковете Западен и
Въртопо. Столична община ще отпусне още
около 2 млн. лв. за предстоящи ремонти в
парковете Южен, Северен и Дружба.
Столичната община ще улесни достъпа на хора
с увреждания до четири парка. Предстоящите
подобрения са част от изпълнението на
Стратегията за достъпна градска среда за
всички хора на територията на Столична
община. В парковете Заимов, Въртопо,
Западен и Възраждане вече съществуват или
са в процес на изграждане асансьори, рампи и
стълбища с тактилна настилка, приспособени
парапети и санитарни помещения.
Източници: Метрополитен София, ОП „Туризъм“, Център за
градска мобилност – София, https://www.sofia.bg/
Официалният портал на София
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ГРАДСКИ ЖИВОТ

ГРАДСКИ ЖИВОТ
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СОФИЯ - ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
България се нарежда на трето място в Европа
по брой паметници на културното наследство.
Според Световната туристическа организация
чуждестранните
посетители
нареждат
културния туризъм като втори предпочитан
вид туризъм след морския – около 40% от
печалбата в сектора в глобален план е
генерирана именно от културния туризъм.

София е водеща дестинация в България за
културен туризъм. Градът предлага голямо
разнообразие от културно-исторически места,
в това число 2 585 844 изложбени артефакти в
над 25 музея, включената в списъка на
ЮНЕСКО за Световно наследство Боянска
църква, повече от 40 художествени галерии и
над 1 400 исторически и културни
забележителности.

Музей за история на София
8 зали, разкриващи най-значимите
моменти от историята на града.

Музейко
Модерният научно-образователен център
за деца провокира интереса към науката,
технологиите и изкуствата.

Национален музей на
българското изобразително
изкуство има най-богатата
колекция от съвременно изкуство в
България и е разположен в сградата
на бившия Царски дворец.

TechnoMagicLand
Интерактивен технологичен център за
деца и младежи, които искат да опознаят
науката и технологиите отблизо.

Квадрат 500
28 зали, в които са изложени над
2 000 произведения на изкуството от
колекции на Националната галерия

Театър „София“ е основан през 1966
и е най-големият общински театър в
града. През годините на сцената на
театъра са поставени повече от 550
пиеси от български и чуждестранни
драматурзи. Някои от постановките са
със субтитри на английски език.

Национален исторически музей:
над 650 000 експоната, един от
най-големите исторически музеи на
Балканите.

Софийската градска художествена
галерия
и нейните филиали галерия -музей
"Дечко Узунов" и галерия "Васка
Емануилова" са сред най-важните
културни институции в София. Днес
музеят разполага с четири отдела:
живопис, скулптура, графика,
съвременно изкуство и фотография, а в
колекцията му има повече от 8 000
произведения на български художници
от края на 19 век до наши дни.
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Културните събития в София са все по-важен фактор за
развитието на туризма в града и оказват значително
влияние върху разпознаваемостта на столицата и върху
повишаването на конкурентоспособността й като
туристическа дестинация.

Сред тях са: Нощ на музеите, Нощ на литературата, A
to Jazz фестивал, Софийски музикални седмици,
София международен филм фест, Фотофабрика,
Пролетен панаир на книгата, Софийски фестивал на
науката и много други.

Артистична София е домакин на много национални и
международни форуми – музикални, филмови,
художествени, градски.

Повече за културните събития в София може да
https://visitsoﬁa.bg/en/и
научите на платформите http://artsoﬁa.bg/bg
ArtSoﬁa.bg, VisitSoﬁa.bg
www.soﬁa.bg/culture,
https://soﬁa.bg/en/culture както и от новото приложение
Soﬁa
https://www.cCulTour.
ultour.online/?lang=en

София международен филм фест:
едно от водещите киносъбития в
Централна и Източна Европа, включено
и в класацията на сп. „Variety” на 50-те
топ световни фестивали.

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 за
постиженията на учени и млади
изследователи от България и чужбина,
насочен едновременно към младежи и
възрастни.

A to Jazz фестивал: един от
символите на музикална София е
посрещнал над 100 000 души публика,
а на сцената му са свирили величия
като Крисчън Макбрайт, Уинтън
Марсалис, Робърт Гласпър, Кени Гарет,
Рой Харгроув, Даян Рийвс и много
други.

Софийски музикални седмици:
открит преди почти половин век (през
1970 г.), фестивалът е едно от
най-значителните за София и страната
международни музикални събития.
Освен концерти и оперни и балетни
спектакли, в програмите на фестивала
има научни конференции в областта на
музикалната теория, фотоизложби,
прожекции на филмирани опери,
майсторски класове.

Опера в парка: фестивалът се
провежда вече 10 години на
открито в парка на Военната
академия „Г. С. Раковски“ и
приобщава публика от всякаква
възраст към магията на оперното и
балетното изкуство. Фестивалът
предлата и богата детска
програма.

Европейски музикален фестивал:
едно от най-реномираните събития за
класическа музика в столицата.
Програмата му включва концерти със
симфонична и камерна музика, джаз,
филмова музика, както и събитие за
деца.

Световен театър в София е
платформа, в рамките на която се
осъществяват турнета на чужди
театрални и танцови трупи в
София.
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ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
София е град със 7000-годишна история и е един от
най-древните столици в Европа.

Счита се, че причина за заселването на древните
хора на това място са топлите минерални извори,
които изобилстват в Софийското поле.

В централната част на днешна София са открити
предмети от бита на неолитния човек, останки от
каменната и бронзовата ера, както и от цивилизациите
на траките и римляните.

Храм-паметник "Александър Невски":
един от най-големите
източноправославни храмове в света.
Камбанарията му се издига на 50,52 м.
и има 12 камбани.

Боянска църква „Св. Никола и св.
Пантелеймон“: известна със
средновековните си стенописи, тя е
включена в списъка на световното
културно наследство под закрилата на
ЮНЕСКО.

Раннохристиянската базилика
"Света София" е построена в началото
на VI в. върху останките от
раннохристиянски гробници от II-IVв. и
е разположена сред некропола на
антична Сердика.

Национален театър “Иван Вазов”:
със забележителната си архитектура
той е любимо място на софиянци и
туристи.

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

Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“
Основана през 1878 г., Националната
библиотека е най-голямата
библиотека в страната и най-старият
културен институт на
следосвобожденска България.
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СПОРТ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
София е разположена в полите на планината
Витоша.
С автомобил или градски транспорт до природния
парк се стига за 30 мин. Витоша предлага леки
планински преходи с великолепна панорамна
гледка към града, възможности за пешеходен и
екотуризъм, както и достъп до разнообразни
спортове
като
планинско
колоездене,
парапланеризъм, ски и сноуборд. През 1934 г. близо
65 кв. км от Витоша са обявени за природен парк и
климатичен планински курорт от местно значение.
За любителите на зимните спортове Витоша
предлага ски писти с обща дължина 29 км, а за
ц е л о г о д и ш е н о тд и х п л а н и н а т а п р е д л а г а
7 туристически пътеки с маркировка, които водят
до забележителности като Боянския водопад,
водопада „Самоковището” и Духлата – най-дългата
пещера в България.
През летния сезон Витоша събира гости за няколко
ежегодни събития и фестивали, сред които
двудневният международен drum’n’bass фестивал
Broken Balkanz и международният фолклорен
фестивал „Витоша", който се провежда вече над 20
години.
Язовир „Искър” и Панчаревското езеро, въпреки
ограниченията на вододайната зона, имат условия
за развитие на водни спортове като гребане,
уиндсърф, спортен риболов, както и комбиниране
на отдих и лечение в съчетание с минералните
води, планинския климат и възможностите за
пешеходни и велотурове.
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СПОРТ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
София е една от най-богатите столици в света по
находища на минерални води. В града има около
30 находища на минерални извори, които, макар и
все още недостатъчно разработени, могат да се
използват както за питейни, така и за лечебни цели,
рехабилитация и профилактика, СПА процедури и
др.
До 2020 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.
Източник: Общинската Стратегия за развитие на София
като туристическа дестинация 2017-2030 година

КОНГРЕСЕН И
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ

41

42

КОНГРЕСЕН И СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
Бизнес туризмът представлява около 9% от
всички международни пътувания по света.
Като цяло бизнес туристите са по-малко
чувствителни спрямо цените и са склонни да
харчат около два пъти повече от другите
туристи, включително за развлекателни
дейности и културен туризъм. Повече от 60%
от бизнес туристите са готови да удължат своя
престой, ако дадена дестинация им хареса.
Освен това те са склонни да се върнат по-късно
с цел туризъм и да я препоръчат на свои
приятели и познати.
По-голямата част от събитията в България се
провеждат в София. Едно от големите
предимства на бизнес туризма в София е, че
той няма ясно изразен сезонен или курортен
характер. Въпреки че София е домакин на
много международни експозиции и годишни
конференции, потенциалът на града като
дестинация
за
срещи,
инициативи,
конференции и събития (MICE туризъм) е все
още недостатъчно развит. Очакваният ръст на
броя на 4- и 5-звездните хотелските стаи в
града, както и мащабният ремонт на
Националния дворец на културата са
предпоставки София да получи възможност да
развие пълния потенциал на конгресния и
събитиен туризъм в града.
Най-големи
и
най-чести
събития
се
организират от IT сектора и телекомите,
сектора на услугите, фармацевтичната и
козметичната индустрия, бизнеса, финансовия
сектор
и
държавната
администрация.
Наблюдава се тенденция все повече училища,
университети и академии да проявяват
желание да използват възможностите за
организиране и провеждане на събития.

Конгресният и събитийният туризъм в София
се развиват, като всяка година се правят все
повече инвестиции за въвеждането на нови
технологии и създаването на нестандартни и
креативни прояви. В момента събитийната и
конгресна индустрия в София се състои главно
от корпоративни, частни, медийни и социални
събития, конференции и тематични събития.
Броят събития расте с всяка изминала година,
а организаторите се стремят да разширят и
разчупят предлаганите типове формати и
съдържание. Като цяло преобладават малките
нишови професионални събития, въпреки че с
ръста на пазара се организират все-повече и
по-мащабни събития. Увеличава се и броят на
по-малките събития, част от по-мащабно
основно събитие.
Основни тенденции, които се наблюдават при
конференциите и корпоративните събития
през 2018-2019 г., са дигитализацията,
интегрирането на онлайн и офлайн
комуникация, съчетаването на специални
ефекти, дигитален брандинг и иновативен
декор, организацията на събития за създаване
и поддържане на общности. Друга важна
тенденция е предоставянето на допълнителна
стойност на потребителя чрез създаване на
преживявания
(маркетинг
на
преживяванията) – концепция, около която се
организират все повече събития. Целта е да се
разкаже история, която посетителите да
съпреживеят. С тази цел се интегрират
виртуална и добавена реалност, дигитални
ефекти, холограми, 3D принтиране. Фирмите
се стремят да предлагат иновативни решения
и креативно съдържание, избират се
нетрадиционни локации, активно се използват
социалните мрежи.

Източници: International Trade Forum Quarterly; Визия за София; Капитал Events Kit 2017, 2018;
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030
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МЕСТА ЗА СРЕЩИ И СЪБИТИЯ В СОФИЯ
НДК

Националният дворец на културата (НДК) е
проектиран като мултифункционален комплекс,
разположен на площ от 123 000 кв. м. Той
включва 8 етажа и 3 подземни нива, 12 зали с
капацитет от 100 до 3 700 места и множество
по-малки конферентни пространства.

Интер Експо и Конгресен Център

e единственият специализиран изложбен
център в София, притежаващ едни от
най-големите изложбени зали в цяла България.
Комплексът е с обща площ от 42 000 кв. м,
разполага с 6 изложбени зали и 8 конгресни и
семинарни зали. През 2018 г. Интер Експо и
Конгресен Център беше домакин на рекорден
брой събития – над 400 с обем от 20 до 500
души: конгресни и конферентни прояви,
семинари, В2В и В2С изложения, презентации,
различни работни срещи и други.

София Тех-Парк

Със заседателна зала за 1 000 души, този
научен и иновативен парк разполага с
множество по-малки заседателни зали и
лаборатории.

София ивент център (SEC)

SEC e мултифункционална заседателна зала с
1 400 седящи и над 2 000 правостоящи места.

Арена Армеец

Съоръжението е предназначено за спортни
събития и концерти, разполага с 12 000 седящи
и повече от 17 000 правостоящи места.

https://bgcb.eu/bg/
Източници: Capital Events Kit 2017, 2018; Българско
конгресно бюро; Интер Експо и Конгресен
Център
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ФАКТОРИ ЗА РАСТЕЖ НА КОНГРЕСНИЯ И СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ (MICE)
В СОФИЯ
• Стратегическото местоположение на 1 до 3 часа път със самолет от всички европейски столици и
големите летищни центрове на Близкия Изток.
• Увеличаващият се брой директни полети от различни дестинации на Европа, Средния Изток и
Руската Федерация.
• Добре развитата градска инфраструктура: разширение на метрото с още 12 нови метростанции
до 2020 г. и улеснен достъп до и от Летище София.
• Въвеждането на нова система за ориентация на туристите и двуезична система за ориентация в
градския транспорт.
• Конкурентните разходи за храна и нощувки, множеството възможности за забавление на
изключително приемливи цени.
• Постепенното модернизиране и подобряване на местата за конгресен туризъм.
• Растящият капацитет за конгресен и събитиен туризъм вследствие на изграждането на нови
луксозни хотели от международни вериги.
• Нарастващият брой международни събития, провеждани в София (Webit, DigitalK, TEDx, Soﬁa
International Film Fest, Innovation Еxplorer Day, Central European Startup Awards и други).
• Участието на София и България в международни туристически изложения с фокус върху
конгресния и събитиен туризъм (например IMEX Франкфурт и IBTM Барселона).
• Развитието на рекламни кампании за популяризиране на София като туристическа дестинация и
работата по създаването на разпознаваем бранд „София“ (например, визуалната кампания „София
общува“/So Soﬁa).
• Разработването на туристически платформи за София и България и включването на града в
различни туристически приложения (iLoveBulgaria, In Your Pocket, Farol City Guides, Soﬁa CulTour и
други).
• Обновяването и модернизирането на официалния туристически сайт на града www.visitsoﬁa.bg
• Приемането през 2018 г. на Закона за изменение и допълнение на „Закона за туризма“, улесняващ
бранша чрез отпадане на 19 вида документи, подавани досега на хартиен носител, и въвеждане на
по-сериозни гаранции при туристически пътувания.
• Въвеждането през 2019 г. на единна система за туристическа информация, която ще обвърже в
реално време регистрите на местата за настаняване с регистрите на контролните институции като
Министерството на туризма, МВР, НАП, НСИ, общините. Системата се очаква да бъде напълно
функционална от есента на 2019 г.

СЪБИТИЯТА В СОФИЯ
Webit

Innovation Еxplorer Day

Soﬁa International Film Fest
CESA

Smart Cities Soﬁa

Aniventure Comic Con

ICU Soﬁa

DigitalK
TED

Global Tech Summit

Soﬁa - European Capital of Sport
JPrime
BalREc

International Biomedical Congress of Soﬁa

Eastern European Gaming Summit

Biotech Atelier

Total Chaos

HackConf

SlavConf

Game Development Summit

BEGE – Balkan Entertainment and Gaming Expo
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС И ТУРИЗМЪТ В СОФИЯ

През 2018 г. България пое, според ротационния принцип,
председателството на Съвета на ЕС. Подготовката за събитието
включи много подобрения на градската среда и инфраструктура, в
това число и основен ремонт на НДК.
Председателството е най-голямото конгресно събитие в историята
на България и София. Според данни на Министерството за
Българското председателство на Съвета на ЕС за шестте месеца на
Председателството България е била посетена от повече от 35 000
експерти и 4 700 журналисти от Европа и света (при първоначално
очаквани около 20 000 души), които са се включили в проведените
в София 284 събития, 12 неформални съвета и 5 срещи от
парламентарно измерение.
Председателството може да се разглежда, от една страна, като
предизвикателство, което генерира повишени изисквания към
туристическата индустрия в София, и от друга страна като огромна
възможност за града да добие по-голяма популярност като бизнес
дестинация, да развие своя имидж, да покаже своя потенциал в
европейски и световен мащаб и в дългосрочен план да привлече
бъдещи туристи и инвеститори от цял свят.
Представителите на конгресната и събитийна индустрия
отбелязват, че първото полугодие на 2018 г. е едно от най-силните
за пазара на събития, включително заради Председателството на
Съвета на ЕС (и запълнения капацитет на хотелите), благодарение
на което България и София станаха привлекателни за различни
типове съпътстващи бизнеси и организации в ЕС.
Председателството послужи и като маркетингов инструмент, който
засили интереса на най-различни сектори към провеждането на
събития в България и в частност в НДК. През края на 2018 г.,
Националният дворец на културата е отбелязал сериозно
покачване на заявките за събития от всякакъв характер, както и
повишен интерес към обновените зали.

Източници: Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС; НДК; Capital Events Kit 2018.

Българското конгресно бюро (БКБ)
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Международните конгреси имат най-голяма добавена стойност върху
националните икономики в сектора на туризма. Конгресната
индустрия е фактор, който националните правителства следва да
разглеждат с приоритет с оглед на ползите, които тя носи за
отделните туристически сектори и икономиката като цяло.
Конгресният туризъм има качеството да съвместява всички сегменти
на традиционния туризъм, като същевременно допринася за
преодоляване на условностите, породени от неговия сезонен характер,
и разкрива възможности пред нови, нетрадиционни дестинации да
предложат качество и висок стандарт в организирането на
международни събития.
С цел утвърждаване на България като устойчива MICE дестинация, на
12 април 2016 г. беше създадено сдружението „Българско конгресно
бюро – БКБ”. Негови учредители са „Национален дворец на културата –
Конгресен център София” ЕАД, „Интер Експо и Конгресен център” АД и
сдружение „Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация”.
Седалището му се намира в сградата на НДК.
БКБ представлява България като конгресна и изложбена дестинация на
национално ниво, затова Бюрото следва да се разглежда като
национален приоритет и неговата стратегия за развитие предполага
тясно взаимодействие и подкрепа от страна на държавата. Този
проект може да успее единствено при добро взаимодействие на всички
заинтересовани страни. От голямо значение е и как той се възприема
от българската общественост, защото от това зависи тежестта на
Българското конгресно бюро пред потенциални международни
партньори и клиенти.
През 2019 г., чрез участие в няколко специализирани туристически
форума, БКБ още веднъж подчерта ролята на обединените усилия за
промотирането на страната като устойчива MICE дестинация.
Благодарение на това към бюрото се присъединиха няколко от
най-добрите 5-звездни хотели в София.
През 2019 г. БКБ отново се включи в международното изложение IMEX
Frankfurt, по време на което в повече от 50 срещи с професионалисти от
цял свят бяха обсъдени възможностите за привличане на конкретни
конгресни събития за следващите няколко години. В резултат на
участието в изложението, БКБ затвърди международната
разпознаваемост на страната и увеличи интереса на организаторите
на големи международни форуми към България.
В началото на юли 2019 БКБ се присъедини като член към International
Congress and Convention Association (ICCA), която е най-голямата
действаща международна организация в събитийната индустрия. Тази
стъпка ще легитимира дейността на Бюрото и ще постави България на
картата на световната MICE сцена. Предоставяйки своята огромна
база данни, ICCA дава на своите членове множество възможности за
обучение и обмяна на знания и добри практики, както и достъп до
търгове за привличане на големи международни събития. Членството
ще доведе и до разширяване на връзките и увеличаване на контактите
с различни организатори, както и с други професионалисти от цял свят.
Българско конгресно бюро – БКБ

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
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ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Към месец декември 2018 г. средният списъчен брой
на всички наети лица по трудово и служебно
правоотношение в столицата е 739 542 души, което е с
1,6 % по-малко спрямо предходната година.*
20 562 души или 2,8% от всички работещи в столицата
през 2018 г. са били пряко заети в туристическия сектор
– ръст от 1,4% спрямо 2017, когато заети са били 20 275.
Важно е да се отбележи, че туристическата индустрия
допълнително генерира заетост в сектори като
търговия на дребно, транспорт, строителство и др.**
Бързият растеж и променящите се потребителски
тенденции в сектора създават по-голямо търсене и
повишена конкуренция сред кадрите в туризма.
Според „Общинска стратегия за развитие на София
като туристическа дестинация 2017-2030“ една от
заплахите пред туризма в София е задълбочаващата се
липса и отливът на квалифицирани кадри, заети в
сферата на туризма. През последните години се
наблюдава тенденция хората с образование в сферата
на туристическия мениджмънт и хотелиерството често
да напускат страната, а отливът на квалифицирани
кадри оказва силно негативни последици върху
индустрията.

Недостигът на работна ръка се изразява и в
по-нискоквалифициран персонал. Някои фирми се
справят с този проблем чрез организирането на
вътрешни курсове и академии, където се обучават
потенциални кадри.
Една от главните цели, споменати в Общинската
стратегия за развитие на София като туристическа
дестинация 2017-2030, е провеждането на
политика
за
кадрово
осигуряване
на
туристическите
дейности,
в
частност
публично-частно сътрудничество на Общината и
бизнеса със средните и висшите училища,
подготвящи кадри по туристически професии и
специалности на територията на София (5 висши
учебни заведения, 2 средни професионални
училища
по
туризъм,
хотелиерство
и
ресторантьорство, 210 колежа и центрове за
професионално обучение на туристически кадри).
През юни 2017 г. и май 2018 г. българското
правителство одобри промени в Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност, който регламентира
изискванията за наемане на чужденци - граждани
на държави извън ЕС за сезонна заетост.

Източници: НСИ*; ОП "Туризъм"**; Capital Events Kit 2018
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ТУРИЗМЪТ В СОФИЯ - РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

След засиления ръст на туризма през
2016-2017 г., наблюдаваният през 2018 г. ръст в
София се забави: ръстът на туристите достигна
2,8%, а на нощувките 1,8%. Този спад може
отчасти да се обясни с постепенното насищане
и стабилизиране на туристическия пазар в
града, както и с по-активното навлизане на
онлайн платформите за настаняване като
AirBnb като алтернатива на традиционното
настаняване. Към момента липсата на
регулации на държавно ниво не позволява
данните за дейността им да бъдат отчетени от
официалната статистика.
Според прогнозите ръстът на туристите в града
се очаква да продължи. Това най-вероятно ще
доведе до постепенното увеличение на цените
в местата за настаняване, хранене и
развлечение в града.
След рекордния ръст на броя пътници,
преминали през Летище София през 2017 г. 30,3%, през 2018 г. ръстът се забавя. Летище
София е обслужило почти 7 милиона пътници,
отбелязвайки ръст от 7,3% спрямо 2017 година
и ръст от 99% спрямо 2013 година. Почти 60%
от обслужените пътници са пристигнали с
нискотарифна компания.
Очаквано, темпът на нарастване на пътниците
на Летище София и респективно туристите в
София се забави след пика от 2015-2018 г.
Важна роля за ръста на туристите през идните
години ще играе разширяването на капацитета
на Летище София.

През есента на 2019 г. беше избран нов
концесионер на Летище София за следващите 35
години. Той ще направи сериозни инвестиции в
разширяването
и
развитието
на
инфраструктурата на летището, включително
разширяването
на
вече
съществуващия
Терминал 2 и строежа на нов трети терминал.
Българското председателство на Съвета на ЕС
през първите шест месеца на 2018 беше
най-голямото конгресно събитие в историята на
България и добра възможност за София да добие
по-голяма популярност като туристическа
дестинация и в дългосрочен план да привлече
повече туристи и инвеститори от цял свят.
Към момента състоянието на конгресния и
конферентния туризъм на национално и местно
ниво, в частност в София, е недостатъчно
проучено. Необходими са механизми за
поддържането на подобна статистика и данни на
местно и национално ниво, които биха били от
полза за инвеститори в сферата на туризма.
Нарастващият брой туристи се очаква да има
положителен ефект върху туристическия бранш,
да стимулира развитието на нови модерни
туристически продукти и услуги и да доведе до
елиминирането на съществуващите пропуски в
туристическия продукт.
Според Общинската стратегия за развитие на
София като туристическа дестинация 2017-2030
броят
на
реализираните
нощувки
на
територията на София се очаква да се увеличи
със 77% до 2030 година, средната заетост на
настанителната база – с почти 60%, а средните
приходи от пренощувало лице – с 65%.
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ТУРИЗМЪТ В СОФИЯ - РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
През следващите години ще се очаква и
увеличаване на краткосрочните пътувания
извън
активните
туристически
сезони
вследствие на навлизането на нискотарифните
и чартърните полети и преориентацията на
туризма от „икономика на услугите“ към
„икономика на преживяванията“ с фокус върху
качеството на предлаганите атракции. Все
повече ще се търсят специализирани видове
туризъм
(например
конгресен,
уикенд,
младежки туризъм), а информационните и
комуникационни технологии ще се използват
все по-често като инструмент за развитие на
сектора.
Развитието на туризма в София е общински
приоритет. В началото на годината Столичният
общински съвет прие бюджета на София за
2019 г. на стойност над 1,75 млрд. лв. – с почти
12% повече спрямо заложеното за 2018 г., като
при финансовите средства за култура и
туризъм за втора поредна година също се
наблюдава ръст от повече от 10%.
Маркетингът и популяризацията на София и
България са от огромно значение за
развитието на туризма. Бюджетът за туризъм
на столицата е ориентиран към различни
рекламни кампании и дейности, разработване
на продукти и филми за София, провеждане на
различни събития и инициативи, участия на
международни борси, както и въвеждането на
нови механизми, като например преводът на
основния туристически сайт на Столичната
община – visitsoﬁa.bg – на китайски език.

Реновирането на градските пространства,
подобряването на градската инфраструктура
и обществения транспорт също имат
ключово значение за положителните
тенденции в бранша.

Разширението на метрото с още 12 метростанции
до 2020 г. и улесненият достъп до и от Летище
София, въвеждането на нова система за
ориентация на туристите и на двуезична система
за ориентация в градския транспорт, както и
постепенното модернизиране и подобряване на
местата за конгресен туризъм са други важни
фактори за развитието на сектора в София.
Пример за развитието на София като
туристическа дестинация са растящият брой
културни и конгресни събития, откриването на
нови музеи, както и развитието на нови
туристически продукти тип „изживяване“ в
столицата (специализирани турове, събития с
добавена реалност и др.).
Местната предприемаческа общност, а също и
глобални компании, вече играят значителна
роля в процеса на дигитализация на
туристическия продукт на столицата.
Конгресният туризъм се очаква все повече да
допринася за развитието на туризма в София.
Хората, които идват за конгресен туризъм, са
по-склонни да харчат повече и да се наслаждават
на
културните
и
историческите
забележителности. Според данни на International Trade Forum Quarterly и „Визия за София“, те
също така са по-склонни да удължат своя
престой или да се върнат отново, ако дадена
дестинация им хареса.
До 2021 г. се очаква голямо увеличение на броя
на хотелските стаи в града вследствие на
завършването на няколко големи проекта,
включващи хотелска част. Удвояването на
хотелските стаи най-висок клас до 2021,
учредяването на Българското конгресно бюро,
както и реновирането на НДК, най-големия
конгресен център в града, също са предпоставка
за развитието на конгресния туризъм в София.
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ТУРИЗМЪТ В СОФИЯ - РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Конкуренцията в туристическата индустрия
расте и вследствие на нарастващата популярност
на сайтове за споделени услуги като Airbnb и др.
Това е предизвикателство, с което местната
туристическа индустрия, но и местната власт ще
трябва да се справят чрез създаването на нови
бизнес модели и начини за регулирането им.
През последните години София се развива като
ИТ и иновационен хъб. Развитието на ИТ сектора
води до организацията на големи конгресни и
фестивални събития в София като Webit, DigitalK,
Innovation Explorer и други, които привличат
посетители от цял свят. Градът има потенциала
да привлече чуждестранни ИТ специалисти,
които да пристигнат по предприемачески
програми или програми за обмен, както и
чужденци, които биха искали да отворят офис
или да се преместят да работят в София.
Средната продължителност на престоя на
туристите в София е 1,74 дни при 3,44 дни средно
за страната според данни на ОП „Туризъм“. 37,9%
от туристите, посещаващи София с цел
екскурзия, и 26% от чуждестранните гости на
София посещават и други дестинации извън
България, което означава, че съществува пазар за
обиколни пътувания, които включват София и
други дестинации на Балканите или в Европа.
Същевременно много от посетилите България
чуждестранни туристи пропускат да посетят
София. Затова добра идея би било включването
на града като част от по-големи турове из
България или разработването и предлагането на
турове, които да включват и други градове, които
се намират на разстояние от около 45 минути до
2 часа път с кола от София. Това биха могли да
бъдат еднодневни турове до други градове и
местности с богато културно-историческо
наследство и/или красива природа, например
Рилският манастир, Пловдив, Копривщица,
Плевен, Банско и др.
Планинските ресурси и минералните извори на
София са все още недостатъчно разработени. В
дългосрочен план София би могла да развие
вече
съществуващата
инфраструктура
за
минерални води – например чрез изграждане на
чешми, шадравани и фонтани в центъра на града;
строеж на термални аквапаркове и басейни и в
други столични паркове освен „Възраждане“,
както и в районите Панчарево и Банкя;
отварянето на нови СПА центрове и др.

Витоша също би могла да предложи на
туристите нов тип туристически продукти и
изживявания. Например може да се възстанови
кабинковият лифт Княжево – Копитото, а през
лятото да се организират повече събития на
открито с атракции и забавления.
Китай се очертава като все по-активен
потребител на Европейските туристически
услуги през идните години - 2018 г. дори беше
обявена за годината на туризма между Европа и
Китай. Китай е сред най-големите световни
потребители на туристически услуги и е
най-големият източник на туристи. Според
данни на Министерството на туризма, над 10
милиона китайски туристи посещават Европа
всяка година, а прогнозите са, че те ще нарастват
с 5% ежегодно до 2023 г.
Привличането на китайски туристи е една от
възможностите за развитието на сектора в
София. По данни на ОП „Туризъм“ през 2018
година София е била посетена от 23 135
китайски туристи (2.5% от всички туристи в
София), отбелязвайки ръст от 35% спрямо 2017 г.
и двоен ръст спрямо 2016 г.
Като цяло обаче, София все още не е достатъчно
позната и популярна дестинация за китайските
туристи. Затова има нужда градът да се
популяризира чрез развитието на неговата
маркетингова и рекламна стратегия и
целенасоченото проучване на предпочитанията
на китайския турист и възможностите на
туристическия пазар между Китай и България.
Откриването на директна самолетна линия
София-Пекин, което се очаква в близко бъдеще,
също ще допринесе за развитието на туризма
между България и Китай.
София има потенциала да се развие като
целогодишна дестинация, която да привлича
както бизнес туристи (конгресен и събитиен
туризъм), така и посетители с интерес към други
типове туризъм (сити брейкс, младежки и
културно-познавателен туризъм и др.).

Източници: Общинска стратегия за развитие на София като
туристическа дестинация 2017-2030; ОП "Туризъм"; Национален борд
по туризъм; Визия за София
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ИНСТИТУЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ТУРИЗМА НА
НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Общинско предприятие „Туризъм“ е специализирано звено към Столична община, което
осъществява политики и дейности в сектор туризъм на общинско ниво. Основните дейности и
приоритети на ОП „Туризъм“ са:

• Регистрира намиращите се на територията на Столична община туристически
обекти.
• Извършва проверки за спазване изискванията на разпоредбите на Закона за
туризма, контролът по които е възложен на кмета на Общината.
• Създава и поддържа Регистър на категоризираните от кмета на Столична община
туристически обекти.
• Приема информация за броя на реализираните нощувки чрез справки-декларации.
• Организира и извършва рекламата на град София като туристическа дестинация,
както и съдейства за рекламата на туристическия продукт на Общината.
• Представя у нас и в чужбина град София като туристическа дестинация, както и
съдейства за презентиране на туристическия продукт на Общината.
• Чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра подпомага
туристическото обслужване на туристите.
гр. София, ул. „Оборище” №44
opto@info-soﬁa.bg
info-soﬁa.bg

Министерството на туризма провежда политиката в сектор туризъм в България, като работи в
тясно сътрудничество с останалите правителствени, местни и неправителствени организации
в страната. Основните дейности и приоритети на МТ са:

• Диверсификация на националния туристически продукт чрез развитие на
интегрирани и специфични туристически продукти за различните категории туристи,
произтичащи от естествените приоритети на България.
• Насърчаване предоставянето на качествени услуги и защита правата и сигурността
на потребителите.
• Постигане на ефективна координация между институциите и интегриране на
туризма в свързаните с него секторни политики.
• Взаимодействие с туристическия бизнес.
• Повишаване степента на информираност за България като страна с богати
възможности за лятна и зимна почивка, с древна култура, богата на исторически и
архитектурни паметници, с минерални източници и красива и съхранена природа, като
дестинация, предлагаща сигурност и спокойствие на своите гости.
гр. София, ул. Съборна № 1
edoc@tourism.government.bg
tourism.government.bg
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