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Макроикономически профил 

Бурното развитие на София 

Последните няколко години са период на бурен икономически растеж в столицата. Брутният 

вътрешен продукт на област София (столица) постига номинален ръст от 8,7% през 2018 г. спрямо 

7,2% за страната. В абсолютно изражение столичната икономика съставлява приблизително 40% от 

тази на страната. Ускорението на растежа в столицата се дължи в голяма степен на положителната 

динамика в сферата на услугите, които вече заемат близо 90% от добавената стойност в София. 

Развитието на дигиталния сектор, особено в сферата на информационните технологии и услуги, е 

основният двигател за растежа на столичната икономика.  

Растежът в София е в голяма степен подкрепен и от постоянния приток на население, в т.ч. млади и 

активни хора, на фона на спада на населението в страната. През 2018 г. брутният вътрешен продукт 

на човек от населението в област София (столица) достига над 33 хил. лв., което е повече от два пъти 

над средната стойност за България. София изпреварва чувствително всички други икономически 

центрове в страната, което е провокирано от тоталната доминация на столицата в сферата на 

услугите. Разликата между София и икономически по-слабо развитите области в страната е 

чувствителна и в някои случаи достига над четири пъти.  

Графика 1. Брутен вътрешен продукт в София и средно за страната, лева на човек от населението, 

2016-2018 г. 

 

Източник: НСИ 

Трябва да отбележим и че структурата на икономиката на София е чувствително по-различна от тази 

на страната като цяло. Дори на равнището на основните сектори ясно личи много голямата тежест 

на услугите – почти 90% от общата брутна добавена стойност в столицата – на фона на по-нисък дял 
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на индустрията и отсъстващо земеделие. Последното е очаквано, предвид липсата на земеделски 

земи на територията на общината и ограниченото пространство за индустриална дейност. Това е и 

причината, поради която икономиката на София често се разглежда и в контекста на периферните 

общини, в т.ч. Елин Пелин, Костинброд и Божурище, които предлагат индустриални терени и 

привличат инвестиции в по-широката икономическа зона около столицата. Ролята на област София 

(столица) в отделните сектори на националната икономика е много различна – в услугите делът на 

столицата е над 50%, в индустрията - около 1/6, a при земеделието – 1/58 от цялата добавена 

стойност на страната.  

Графика 2. Брутна добавена стойност по основни сектори в София и България, 2018 г., милиони 

лева 

 

Източник: НСИ 
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Водещите сектори в столицата 

Икономиката на София е силно доминирана от услугите, като това личи ясно от челното място, което 

търговията на едро и дребно заема в произведената продукция от нефинансовите предприятия в 

столицата. Търговията съставлява малко над 1/5 от общия обем на икономиката на София, като 

тенденцията през последните години е този относителен дял да остава относително стабилен. 

Номинално, продукцията в сектора расте заедно с разширяването на столичната икономика, като 

през 2019 г. достига почти 17 милиарда лева. Важното място на търговския сектор е в следствие от 

една страна на високата потребителска способност на населението на София, но от друга и на 

разположението на централите на големите търговски вериги и на множество външнотърговски 

фирми в града.  

Графика 3. Структура на икономиката на София по икономически дейности според 

произведената продукция, 2019* г. 

 

Източник: НСИ *Данните за 2019 г. са предварителни 
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Втора по тежест в икономиката на столицата е преработващата промишленост с 10,4 милиарда 

лева произведена продукция през 2019 г. Този отрасъл е движен от няколко големи ключови 

предприятия с предимно експортен профил, като сред важните подсектори са производството на 

метални изделия, хранително-вкусовата промишленост. Въпреки големия фокус на столичната 

икономика върху услугите, през последните години индустриалните дейности се развиват с 

относително бързи темпове, особено ако поставим активността вътре в столицата в по-широкия 

контекст на близки общини като Божурище, Елин Пелин и Костинброд. По-нататъшното развитие 

на този отрасъл до голяма степен зависи и от способността му да интегрира съвременни технологии 

в дейността си, включително поради ограничения достъп до подходяща работна ръка и 

пространство в рамките на града. 

Периодът след 2014/15 г. бележи значителен ръст на строителството в града, движен както от 

повишеното търсене на нови жилища в следствие на чувствителното повишаване на заплатите и 

доходите на домакинствата, така и от недостига на офис площи. Към 2019 г. строителството достига 

8,3 милиарда лева произведена продукция. Доколкото тези дейности обаче са силно обвързани с 

динамиката на икономическия цикъл, то изглежда вероятно следващите няколко години 

строителството и свързаните с него операции с недвижими имоти, да срещнат трудности, на фона 

на икономическата несигурност, породена от развитието на пандемията. 

Най-бързо растящият сектор на столицата са информационно-комуникационните технологии 

(ИКТ) и далекосъобщенията, като в рамките на пет години произведената продукция в него се е 

увеличила почти два пъти - до 10,9 милиарда лева или 15% от целия обем на столичната икономика. 

Това бързо развитие е част от глобален тренд, особено в развитите икономики, където 

високотехнологичният сектор е в период на исторически възход. Тъй като отрасълът се 

характеризира с особено голяма производителност на труда, това позволява съответно заетите в 

него да получават чувствително по-високо заплащане от средното както за страната, така и за 

столицата, което им осигурява сравнително висок стандарт на живот. Това, от своя страна, прави 

свързаните с ИКТ сектора професии – особено програмирането – особено привлекателни, което 

личи както от динамиката на заетостта, така и от големия интерес към STEM висшето образование 

и неформалните курсове в областта. За разлика от повечето отрасли, в това число преработващата 

промишленост и аутсорсинга на услуги, софийският ИКТ сектор е доста разнообразен както откъм 

размер на фирмите, от малки екипи до многохилядни корпорации, така и по форма на собственост, 

като и по вида собственост, като сред водещите фирми има както филиали на мултинационални, 

така и местни бизнеси. 

Близък до ИКТ, но със своите особености е и аутсорсинг секторът, разпределен тук между 

„административни и спомагателни дейности“ и „професионални дейности“. Взети заедно, те 

надхвърлят 9 милиарда лева произведена продукция и също успяват да предложат добри условия 

на труд и високо заплащане на служителите си, особено на фона на обичайния им профил. Тук 

ключовите участници на пазара са няколко големи фирми, всяка с по няколко хиляди наети. Ако 

съдим по бързата адаптация в хода на настъпилата криза, ИКТ секторът изглежда запазва 

потенциала си за развитие в следващия период на икономически възход, а основното 

предизвикателство е достъпът до още добре подготвени кадри – проблем, който става все по-важен 

още в предкризисния период. По-неясно е бъдещето на аутсорсинг сектора, тъй като външните 

услуги са сред често съкращаваните в хода на икономическите кризи, но на този етап и там няма 

чувствителни индикации за голямо свиване. 
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Сред другите ключови сектори на столичната икономика е и транспортът със 7,1 милиарда лева 

произведена продукция. В този отрасъл важна ролята на най-голямото международно летище в 

страната. Заедно с туристическия бранш обаче, транспортът понесе по-сериозни щети от кризата и 

свързаните с нея ограничителни мерки и съответно бъдещото му развитие е под въпрос.  

Графика 4. Дялове на отделните отрасли в произведената продукция на София и България, 2019* 

г., % 

 

Източник: НСИ * Данните за 2019 г. са предварителни 
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Графика 5. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване в края на годината в София и в 

останалата част на страната по икономически дейности (А10), милиони лева, 2019* г. 

 

Източник: НСИ *Данните за 2019 г. са предварителни 
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от друга – със значителната експанзия на търговските вериги извън София и изграждането на 

логистични центрове. Чуждите инвестиции в ИКТ и далекосъобщенията са почти изключително в 

столицата – 1,7 милиарда евро в София срещу едва 61 милиона евро извън нея. При аутсорсинг 

сектора има повече баланс, но и тук столицата има превес. Ако съдим по тенденциите през 

последните няколко години обаче, изглежда много вероятно все по-острият недостиг на подготвени 

работници в ИКТ отрасла да насочи нови инвеститори извън столицата. 

Графика 6. Динамика на преките чуждестранни инвестиции с натрупване в София и България, 

2009-2019* г., евро/човек 

 

Източник: НСИ *Данните за 2019 г. са предварителни 
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Графика 7. Разходи за придобиване на ДМА в София по икономически дейности, 2019* г., 

милиони лева  

 

Източник: НСИ, *Данните за 2019 г. са предварителни ** имената на дейностите са съкратени 

Графика 8. Разходи за ДМА в София по функции, милиони лева, 2019* г.  

 

Източник: НСИ * Данните за 2019 г. са предварителни 
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Разпределението на разходите за ДМА също следват особеностите на столичната икономика. Най-

големият обем инвестиции през 2018 г. е бил за сгради, тъй като достъпът до подходящи офис 

пространства е ключов за водещите бизнеси в столицата. Обратно, липсата на много достъпна земя 

в града поставя инвестициите в този тип активи на последно място. 

Отворената икономика на столицата 

Тенденциите от последните години сочат значителна концентрация и ръст на износа на България в 

столицата като делът ѝ е нараснал от ¼ през 2013 г. до над половината от целия износ на страната 

през 2019 година.  

Графика 9. Разпределение на приходите от износ в София по икономически дейности, 2019* г., 

милиони лева 

 

Източник: НСИ  *Данните за 2019 г. са предварителни 
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Разпределението на приходите от износ до голяма степен следват общия профил на икономиката 

на Столична община. Прави впечатление обаче много големият дял на търговията. Това най-

вероятно отразява регистрирани в София външнотърговски фирми, които изнасят продукта на други 

фирми. Очаквано, голяма е и стойността на износа на ИКТ сектора – 5,6 милиарда лева – предвид 

че много малка част от дейността му задоволява вътрешно търсене. Същото важи и за двете 

дейности, между които е разпределен аутсорсингът на услуги, като взети заедно износът им 

възлиза приблизително на еквивалента на 3,5 милиарда лева. В динамика, именно двете „части“ 

на високотехнологичния отрасъл са тези, при които се наблюдава и най-голям ръст на износа. 

Графика 10. Структура на приходите от износ на София и България, 2019* г. 

 

Източник: НСИ *Данните за 2019 г. са предварителни 
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Сравнението със структурата на износа на страната като цяло подчертават същия извод. Докато 

износът на преработващите предприятия е от ключово значение за икономиката на България като 

цяло и формира почти половината от износа, то в столицата ролята на сектора е значително по-

малка. Сходно е мястото на търговския сектор, но пък високотехнологичните са свръх представени 

в столицата спрямо България като цяло. 

Годините на ускорен растеж 

Последните две години бележат върха на този икономически цикъл. София като водещата 

регионална икономика в страната успява чувствително по-бързо от останалите да напредне, и дори 

да се доближи до средноевропейските стойности на някои показатели, особено на пазара на труда. 

Бързата позитивна динамика е особено видима в най-бързо развиващите се сектори – ИКТ и 

аутсорсинга, при които се наблюдават нови инвестиции, сериозен ръст в продукцията и нови 

работни места. В много отношения това са годините на най-бурно икономическо развитие на 

столицата в целия период от началото на прехода насам. 
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