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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СОФИЯ

С офия е градът, привлекателен за млади и активни хора, осигуряващ най-висок стандарт
на живот в страната. С ъс своите възможности за образование, работа, богат културен живот 
и качествено здравеопазване столицата е най-притегателното място за живеене и работа 
през последните години.

По данни на Н С И  3230 души от страната са се преместили да живеят в С офия през 2019 г.,
а средната заплата в столицата ни е с почти 40% по-висока от средната за страната.
Това показва и възможностите за развитие, които градът ни предлага.Това показва и възможностите за развитие, които градът ни предлага.

С офия продължава да е лидер по привличането на инвестиции, като почти половината от 
чуждестранните инвестиции в Б ългария се правят в С офия. Това променя с изключително 
бързи темпове както икономическата среда, така и качеството на живот.

С ред водещите двигатели на столичната икономика остава IT  секторът – почти 90% от И К Т С ред водещите двигатели на столичната икономика остава IT  секторът – почти 90% от И К Т 
сектора избира С офия, за да се развива. В  тези тежки времена дигиталният сектор привлича 
инвестиции въпреки пандемията като по този начин прибавя нови работни места през 2020 
година.

Градът ни получи престижното признание за своя потенциал като беше избран за една
от осемте локации за изграждане на суперкомпютър. Този избор ни дава възможности
за развитие на науката и иновациите, а те са големият двигател на развитие, на които
днес разчитаме и за съхранение на живота такъв, какъвто го познаваме.днес разчитаме и за съхранение на живота такъв, какъвто го познаваме.

В  това време на несигурност и предизвикателства за нас е ключова подкрепата, която можем 
да дадем на малкия и среден бизнес, които най-тежко понася кризата. Затова разработихме 
пакет от мерки за облекчения в някои местни данъци и такси. 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
Кмет на София
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Въпре ки спа дът в приходите  не  пла нира ме  уве личе ние  на  ме стните  да нъци, а  успява ме
да  га ра нтира ме  уве личе ние  на  инве стиционна та  ни програ ма  с пове че  за щите ни сре дства
от е вропе йските  програ ми. За  на стоящия програ ме н пе риод София за щити е вропе йско 
фина нсира не  за  на д 2,2 милиа рда  ле ва  за  ключови прое кти, ка то б е звъзме здна та  фина нсова  
помощ е  1 587 759 261 лв., а  осигуре ните  соб стве ни сре дства  са  в ра зме р 695 640 065 лв.

Ф ина нсова та  ста б илност на  гра да  се  потвържда ва  и от ме ждуна родна та  ре йтингова  а ге нция Ф ина нсова та  ста б илност на  гра да  се  потвържда ва  и от ме ждуна родна та  ре йтингова  а ге нция 
S&P  G lobal Ratings, която потвърди дългосрочния кре дите н ре йтинг на  София - "B B B - със 
ста б илна  прогноза . Споре д S&P  б ълга рска та  столица  ще  продължи пока зва  ста б илни 
фина нсови ре зулта ти и доб ра  ликвидност, въпре ки икономиче ска та  криза , свърза на
с па нде мията  от Cс па нде мията  от COVID -19. Пре ди 3 години София се  присъе дини към гра дове те  с 
инве стиционни ре йтинги и успява ме  д а  го за щитим. Това  ни да де  възможност и да  получим 
изключите лно доб ри фина нсови условия за  инве стиционния за е м, с който да  изгра жда ме  
нови уча стъци от стра те гиче ските  за  ра звитие то на  София вътре шни рингове  и връзките  
с О коловръстния път.

Б ла года ре ние  на  систе мните  ни усилия за  промяна  на  гра да  и моде рнизира не  на  гра дска та  Б ла года ре ние  на  систе мните  ни усилия за  промяна  на  гра да  и моде рнизира не  на  гра дска та  
сре да , София продължа ва  д а  се  ра звива  ка то съвре ме не н и дина миче н гра д. И  та зи година  
чре з б юдже та  на  об щина та  за ла га ме  инве стиции в стра те гиче ска  инфра структура  и 
ра звитие то на  гра да  ка то зе ле н и инова тиве н гра д, кое то е  ключово за  подоб рява не  на  
ка че ството на  живот.
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ОБ РЪЩЕНИЕ ОТ ЗА М.-КМЕТА  НА  СОФИЯ ПО ДИГИТА ЛИЗА ЦИЯ, 
ИНОВ А ЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РА ЗВ ИТИЕ
През последните години София динамично се развива като все по-разпознаваем дигитален, 
иновационен, технологичен и креативен хъб. Развитата И КТ и технологична екосистема и 
традициите в сектора превръщат София в предпочитан международен партньор в иновациите, 
дестинация за научноизследователска и развойна дейност и все по-активен създател на продукти 
и решения.

Коронавирусът ни постави пред ситуация, която се отрази на здравната, социалната и Коронавирусът ни постави пред ситуация, която се отрази на здравната, социалната и 
икономическата среда не само в Б ългария, но и по света. От една страна той засегна много 
сектори, от друга – допълнително стимулира създаването на иновативни и дигитални решения в 
различни области.Активната местна бизнес и предприемаческа екосистема, възможностите за 
кариерно развитие и качеството на живот в града продължиха да привличат хора и бизнеси в 
София, независимо от пандемията от C O V ID -19. Градът се развива и постигнатите резултати се 
дължат на образованите предприемчиви хора – най-големият капитал на София.

В началото на динамичната 2020 г., Столичната община обяви създаването на И новативна София В началото на динамичната 2020 г., Столичната община обяви създаването на И новативна София 
– направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Също така през 2020 г. 
Столичният общински съвет единодушно прие първо Стратегията за дигитална трансформация на 
София, а след това и Плана за действие по изпълнение на Стратегията, очертаващи стъпките и 
индикативните дейности към дигиталната трансформация на София.

Първата година от дейността на екипа ни беше изпълнена с предизвикателства, но заедно Първата година от дейността на екипа ни беше изпълнена с предизвикателства, но заедно 
научихме и постигнахме много. Нашата дейност беше (и ще продължи да бъде) в подкрепа на 
развитието на София като интелигентен, дигитален, иновативен и технологичен град, както и в 
повишаването на иновационния и индустриалния потенциал на града и насърчаването на 
неговата конкурентоспособност. И  през 2021 г. ще продължим да консолидираме и ръководим 
проектите по дигитализация на градската среда, да установяваме контакти с други градове и 
международни партньори и да работим върху увеличаването на броя и качеството на общинските 
електронни услуги, отворените данни и интелигентните градски решения. електронни услуги, отворените данни и интелигентните градски решения. 

ГЕНЧО КЕРЕЗОВ
Заместник-кмет на София

по направление 
“Дигитализация, иновации
и икономическо развитие“
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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ГЛА ВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  СТОЛИЧНА  
ОБЩИНСКА  А ГЕНЦИЯ ЗА  ПРИВА ТИЗА ЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ /СОА ПИ/
 София е шампионът по развитие на трудовия пазар последните пет години – столицата е сред 
най-бързо възстановилите се по време на икономическата криза и продължава да създава много 
нова заетост дори и на фона на забавянето в много части на страната.
 Н ад 43 000 студенти в София изучават STE M  специалности или така наречените “професии на 
бъдещето”. 
  С амбицията да се превърне в регионален ИКТ център, София е дом на над 50 000 ИТ 
специалисти. Всяка година броят на заетите в ИКТ сектора расте с 10-20%, а средната работна 
заплата в сектора достигна 3350 лв. през март. 
 Д руги приоритетни индустрии за града са биотехнологиите, AI, креативните индустрии.
  Мисията на Столичната агенция за инвестиции е да подпомага развитието на града като 
подобрява инвестиционния климат, свързва организациите и компаниите в областта на 
приоритетните сектори с академичните среди и регулаторните експерти с цел обмен на знания и 
позиция относно казуси и предизвикателства пред европейската и международната общност в 
областта на ИКТ, изкуствения интелект, биотехнологиите и иновациите. 
  Екипът на Столичната агенцията за инвестиции работи активно в посока гражданите да се 
възползват от нови предимства като по-добро здравеопазване и грижа за здравето, по-безопасен 
и по-чист град, по-добри обществени услуги. 
 Развитие на бизнеса в приоритетните сектори и създаване на ново поколение продукти и 
услуги. 
 Популяризиране на технологията и по-добро разбиране на това какво представлява изкуствения 
интелект, биотехнологиите, иновациите. 
  Споделяме убеждението, че София има потенциала да бъде сред лидерите в иновациите, 
базирани на данни, което е основа за бъдещ устойчив икономически растеж и социално 
благосъстояние.
 Въпреки пандемията повече от 50% от компаниите инвестират в обучения и развитие на 
уменията на служителите си. Н ай-вече на ядрото, което е било задържано по време на 
пандемията.
  Пандемията подпомогна безконтактната икономика и увеличи онлайн търговията. Д руги 
сектори, които бележат ръст са фармацията, финансите, обслужващи центрове с хора с чужди 
езици, бързооборотните стоки. Л огистиката също бележи ръст с 20% . 

Д-Р МА РИЯ ПОПОВА  - ХРИСТОВА
Главен изпълнителен директор
на Столична общинска агенция

за приватизация и инвестиции /СО А ПИ/
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СТОЛИЧНА  ОБЩИНА   НА ПРА ВЛЕНИЕ
„ДИГИТА ЛИЗА ЦИЯ, ИНОВА ЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РА ЗВИТИЕ“

Н аправлението е създадено през 2020 г., за да подкрепи развитието на С офия като 
интелигентен, дигитален, иновативен и технологичен град. 

Н овото звено  консолидира и води всички проекти по дигитализация на градската среда Н овото звено  консолидира и води всички проекти по дигитализация на градската среда 
и ще продължи да привлича още инвеститори от високотехнологичния и развойния 

сектор в С офия. Н аправлението ще се фолкусира върху увеличаването на броя и 
качеството на общинските електронни услуги, отворените данни и интелигентните 

градски решения. 



СЪЗДА ВА НЕ НА  МРЕЖА  ОТ КОНТА КТИ: установяване на контакти и мрежи
с потенциални местни и международни партньори, научни и образователни 
институции, браншови организации, представители на местната власт, интелигентен 
град.

ИНОВА ЦИИ: подкрепа на трансформацията на София в платформа за иновации, 
позволяваща разработването и прилагането на нови цифрови услуги и интелигентни 
решения.

ГРА ДЪТ КА ТО СЪЗДА ТЕЛ НА  ПА ЗА РИ: превръщане на София в пазар за дигитални 
продукти и услуги, създадени от софийски компании. И дентифициране или 
създаване на пазари за цифрови услуги на местно, национално или глобално ниво
и улесняване на достъпа до тези пазари.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ:  увеличаване на броя и качеството на общинските 
електронни услуги. Н амаляване на административната тежест и оптимизиране
на административните процеси.

ИЗГРА ЖДА НЕ НА  ОБ ЩНОСТ:  създаване и ангажиране на общност от различни 
заинтересовани групи с цел улесняване на процеса на дигитализация. Н асърчаване 
на участието на различни местни заинтересовани страни (граждани, Н П О , 
предприятия, академични среди) с цел улесняване на процеса на дигиталицазия
и развитието на София като модерен и интелигентен град.

ДИГИТА ЛИЗА ЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРА ДОВЕ: разработване на решения, 
подпомагащи дигиталното и иновационно развитие на София. О сигуряване на 
високо качество на живот за гражданите и създаване на нови бизнес 
възможности.

ИНФОРМА ЦИЯ И А НА ЛИЗИ: предоставяне на информация и анализи, свързани
с дигиталната трансформация, развитието на София като интелигентен град
и състоянието на икономическата среда в града.
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Конкретни решения къде и как
да установите своя бизнес в София.

И нформация и анализи, необходими
за установяване на бизнес в София.

А нализи на София като бизнес дестинация,
сравнена с други локации в Б ългария и чужбина.

Създаване на контакти с партньори, научни
и образователни институции, браншови организации,
институции и местна власт и др.

Практическа подкрепа при установяване
на бизнес в София.

Последваща подкрепа на развитието
и растежа на бизнеса.

К ато част от Столичната община, А генцията за приватизация и 
инвестиции на София безвъзмездно подкрепя местни и чужди 
инвеститори да изградят успешен бизнес в града ни.
Ние разказваме техните успешни истории в страната и по света.
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Б ЪЛ ГА РИ Я: ПРО Ф И Л  Н А  СТРА Н А ТА

Площ: 110 993.6 км²
Население: 6 951 482
Столица: София
Най-голям град: София (население: 1 409 729 вкл. околностите)
Език: Б ългарски
Часова зона: E E T (U TC +2)Часова зона: E E T (U TC +2)
Част от Европейския съюз от 1 януари, 2007 г.
Член на НА ТО  от 29 март, 2004 г.
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В алутен курс на лев към евро:          1 E U R = 1.95583 лева
                       Българск а народ на банк а

БВ П:                      E U R  61.2 млрд . (119.8 млрд . лева)
                       НСИ  (2019)

БВ П на глава от населението:           E U R  8 780 (16 973 лв.) 
                       НСИ  (2019)

Ръст на БВ П:Ръст на БВ П:                  3.4%
                       НСИ  (2019)

Дял на София от националния БВ П:        40%
                       И ПИ  (И к ономическ и и инвестиционен   
                       профил на Столична община, 2020)   
                  

БВ П на София:                  E U R  22.7 млрд . (44.4 млрд . лева) 
                                              НСИ  (2018)

БВ П на глава от население в София:        33 437 лв.
                       НСИ  (2018)

Корпоративен данък:              10%

Данък върху доходите на
физически лица:                 10%

Класация „D oing Bus ine s s “:            61-во място от 190 д ърж ави
                                              Световна Банк а (2020)

Индекс на икономическата свобода:       36-то място от 180 д ърж ави
                       Ф онд ация  „H eritage“ (2020)

Глобален индекс
„Конкурентоспособност “:            55 от 132 д ърж ави
                       Световен ик ономическ и форум (2020)  
                       

През  2020 г. fDi Intelligence к ласира София в Т оп 3 на големите европей ск и През  2020 г. fDi Intelligence к ласира София в Т оп 3 на големите европей ск и 
град ове на бъд ещето 2020/2021 по стратегия з а привличане на прек и 
чуж д естранни инвестиции  и в Т оп 6 на из точноевропей ск ите региони на 
бъд ещето.
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СОФИ Я: ОБ Щ ПРОФИ Л
Със своята хилядолетна история София е един от най-старите градове в Е вропа. П рез 
1879 г., след оспорвано гласуване, София е избрана за столица на отскоро независимата 
България.

София е най-големият град, център на административната, съдебната и изпълнителната София е най-големият град, център на административната, съдебната и изпълнителната 
власт в страната (Н ародно събрание, П резидентство, М инистерски съвет и всички 
министерства), както и финансов, образователен, културен, бизнес и най-голям 
икономически център на България.

Н аселението на София надвишава 1.2 милиона души (1.4 милиона вкл. околностите) на Н аселението на София надвишава 1.2 милиона души (1.4 милиона вкл. околностите) на 
площ от 492 км2, което нарежда града на 15-то място по големина в Е вропейския съюз. 
София произвежда 40% от брутния вътрешен продукт на България и 1/3 от износа на 
държавата. Ш естнадесет процента от износа са продукт на И Т сектора в града.

София има една от най-динамичните стартъп и предприемачески екосистеми в София има една от най-динамичните стартъп и предприемачески екосистеми в 
Ц ентрална и И зточна Е вропа поради изобилието от технически таланти. К апиталът, 
който е на разположение на местните стартиращи компании, играе важна роля в 
позиционирането на София на предприемаческата карта на Е вропа. З аетостта в сектора 
на творческите индустрии също се увеличава.

София привлича таланти. Д вадесет и четири от 54 български университета се намират в 
София. В  града има около 100 000 студенти.

Д обре развитата транспортна инфраструктура в града, с обществен авто, трамваен и Д обре развитата транспортна инфраструктура в града, с обществен авто, трамваен и 
електро транспорт, както и растящатата мрежа на метрото правят София добре свързан 
град. Н ай-голямото международно летище в страната е само на 20 минути от центъра на 
София.
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Източник: НСИ, 2020

Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2020 г.
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ПАЗ АР  Н А ТР УД А
Н а  фона на свиването на населението на страната като цяло, работоспособното население на Н а  фона на свиването на населението на страната като цяло, работоспособното население на 
София остава  относително стабилно – в групата на 15-64 годишните общият му брой е намалял с 
приблизително 10 хиляди души в рамките на последните три години. А ко вземем обаче 
населението на 65 и повече години, което все по-често остава  активно на пазара на труда и на 
работните си места, обемът на работната сила се разширява до 1,13 милиона души, а  спадът в 
рамките на последните три години е под 2 хиляди души. Р азбира се, при такова допускане следва  
да  се направи и уточнението, че не цялото население над 65 годишна възраст може да  се включи в 
работната сила, но пък делът на трудоспособните в него нараства с подобряването на работната сила, но пък делът на трудоспособните в него нараства с подобряването на 
здравеопазването и общите условия на живот.

Р аботоспособно население, брой лица между 15 и64 г. и над 15 годишна възраст в София, 
2017-2019 г.
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Източник: ИПИ (Икономически и инвестиционен профил на Столична община, 2020)

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

Р азпределението във възрастовите групи също е благоприятно.
Р азпределение на населението на 15 и повече години по възрастови групи
в София и останалата част на страната, %, 2019 г.
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C O VID -19 И  П А ЗА РЪТ НА  ТРУ А  В СО И Я
П азарът на труда в София, дори в условията на пандемия и безпрецедентна криза, се доказа като 
гъвкав и устойчив на външни шокове.  До голяма степен динамиката на пазара на труда е 
предопределена от икономическата структура на столицата и най-вече – от високия дял на 
наетите в сферата на информационните и комуникационните технологии, както и в разнообразни 
бизнес услуги, в т.ч. класически професионални дейности и аутсорсинг на бизнес процеси. 

Данните за профила на безработните също дават поводи за оптимизъм за бързото Данните за профила на безработните също дават поводи за оптимизъм за бързото 
възстановяване. М ного малък брой от тях – 500 души в най-тежките месеци на кризата – са 
регистрирани в бюрата по труда за повече от година, което от своя страна означава, че почти 
всички имат трудови навици и наскоро са напуснали работните си места. О коло 60% от 
регистрираните безработни в столицата имат висше образование, което допълва потенциала им 
за лесно връщане към заетост, в т.ч. преквалификация, в хода на възстановяване на икономиката.

Оснон н а ор на б ра а о руа а Соф я (с о а) а 2020 .

Източник: Доклад на ИПИ -  „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2020 г.
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З А ЕТО СТ
П рез 2019 г. коефициентът на заетост в столицата достига 76,5% за населението между 15 и 64 П рез 2019 г. коефициентът на заетост в столицата достига 76,5% за населението между 15 и 64 
годишна възраст, на фона на 70% средно за страната.  О бщо 768 хиляди души са наети в С офия 
през 2019 г., като за поредна година техният брой се увеличава. Н овите работни места през 2019 
г. са в И К Т сектора, търговията, строителството, транспорта, хотелите и ресторантите и 
държавното управление. Разпределението на наетите в С офия следва най-общо структурата на 
произведената продукция в нефинансовите предприятия. И зключението тук е И К Т секторът, 
който формира 14% от продукцията, но едва 11,1% от заетостта, което отразява високата 
добавена стойност на наетите в него. Търговията има и най-големия дял в наетите (19,9%), добавена стойност на наетите в него. Търговията има и най-големия дял в наетите (19,9%), 
следвана от И К Т сектора (11,1%) и административните дейности (8,5%). В динамика секторите с 
най-бързо растящ брой наети са очаквано И К Т и аутсорсинг, предвид голямото струпване на нови 
инвестиции в тях.

Г ра фика  19: Структура  на  на етите по трудово и служебно пра воотношение в София, 2019 г.
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Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община“, 2020 г.



Графика 19: Структура на наетите по трудово и служебно правоотношение в София, 2019 г.

ЗА ЕТИ  В  СФЕРА ТА  НА  „ЗНА НИ ЕТО“
София се нарежда на 27-мо място от общо 278 европейски региона, включени в И ндекса за 
работни позиции, изискващи интелектуална дейност, за 2020 г., със 101 заети в сферата на 
знанието на всеки 1000 заети лица. Г радът се представя много добре в технологичните и 
творческите сектори. Някои от специфичните предимства на града са в дизайна и И Т сектора.

ТРУД ОВ О В ЪЗНА ГРА Ж Д ЕНИ Е
П редвид високата производителност на труда и добавена стойност на работещите в София, не е П редвид високата производителност на труда и добавена стойност на работещите в София, не е 
изненадващо, че в столицата са и едни от най-високите заплати в страната. З а 2019 г. средната 
брутна заплата в общината достига 21 хиляди лева годишно, или с 38% по-висока от средната за 
страната от 15,2 хиляди лева. Средния ръст в столицата също изпреварва този в България като 
цяло – в рамките на последното десетилетие заплатите в София са се удвоили.
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Източник: ИПИ

Източник: НСИ



С редна б рутна годишна заплата

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

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

Н аблюдават се чувствителни разлики между заплатите в отделните икономически дейности.
Това е особено видимо ако сравним икономическата дейност с най-високи средни Това е особено видимо ако сравним икономическата дейност с най-високи средни 
възнаграждения – ИК Т и далекосъобщенията, с най-нископлатените работни места  в хотелите и 
ресторантите. Средната заплата в ИК Т сектора достига 40 хиляди лева на година или почти два 
пъти над средната за София. О бщото ниво на заплащане обаче се повишава във всички сектори, 
като ръстът в средните заплати е над 10% за поредна година. Н ай-бързият ръст през последните 
години се наблюдава в аутсорсинг сектора, отчасти заради относително ниската стартова 
позиция преди десетилетие. 
С редна б рутна месечна заплата по икономически дейности в Б ългария и в С офия, 2019 г. 
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Източник: Институт Molinari

З адълж ителната социална осигурителна вноска се разделя меж ду раб отодателя и служ ителя в 
съотношения 55/45. С луж ителят заплаща 13.78% от об щите разходи, докато раб отодателят внася 
меж ду 18.92% и 19.62% в Бюдж ета. М аксималният осигурителен доход 3 000 лева на месец.  

Осигурителни разходи за сметка на работодателя – регионално сравнение

КОД ЕКС НА ТРУД А
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Източник: Министерство на труда и социалната политика, KPMG, 2018

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

ЧУЖДЕСТРА ННИ СЛУЖИТЕЛИ И ИНИЦИА ТИВИ ЗА  
ПРИВЛИЧА НЕ НА  КА ДРИ
Граждани на в сички държав и–членки на Е в ропейския съюз, Е в ропейската икономическа зона и 
Ш в ейцария имат прав о да пребив ав ат и работят в  Б ългария. П редстав ителите на в сички други 
националности се нуждаят от разрешително за работа и дългосрочна в иза, за да работят и 
пребив ав ат в  страната. И здав ането на разрешително за работа е процес, иницииран от 
работодателя.

Видове разрешителни за работаВидове разрешителни за работа
• Самостоятелно разрешително за работа и пребиваване се издав а на граждани на държав и 
изв ън Е С, които кандидатств ат за пребив ав ане в  Б ългария с цел работа, или които в ече имат 
в алидно разрешение за пребив ав ане за цели, различни от работа.
• Европейската Синя карта е разрешително за работа, което дав а прав о на
в исококв алифицирани кадри от страни изв ън Е С да пребив ав ат и работят
в  Б ългария. П рез октомв ри 2017 г. процедурата за издав ане на Синя карта
беше улеснена, а и разрешителното за работа и срокът за пребив ав ане вбеше улеснена, а и разрешителното за работа и срокът за пребив ав ане в
страната се ув еличиха до 4 години. Списък на кв алифицираните професии се публикув а ежегодно 
от М инистерств ото на труда и социалната политика.
• Разрешение за вътрешнокорпоративен трансфер: в ременна командиров ка на чужденец за 
целите на работа или обучение, в ажи само при преместв ане на ръков одители, специалисти и 
стажанти.
•• Разрешение за сезонна работа: граждани изв ън Е С могат да сключат догов ор с местен 
работодател за сезонна работа (до 90 дни). П рез 2017 г. Б ългария преразгледа процедурата за 
регистрация на сезонните работници, за да се улесни прив личането на работници в  сектора на 
туризма.
• Разрешение за работа за командировани служители: граждани на трети държав и, в ременно 
командиров ани в  Б ългария в  рамките на предостав янето на услуги с ограничен срок, могат също 
да работят и да пребив ав ат в  страната за максимум 12 месеца.



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

Източник: opendata.government.bg; данни за 2020 г.

О Б РАЗО В АНИ Е В  СО ФИ Я
В И СШЕ О Б РАЗО В АНИ Е
Д вадесет и четири от общо 54 университета в страната се намират в столицата. По-голямата част Д вадесет и четири от общо 54 университета в страната се намират в столицата. По-голямата част 
от населението в трудоспособна възраст в града, или 52.8%, притежава висше образование. 
Броят на висшистите се е увеличил значително спрямо 2011 г., когато е бил около 40%. О чаква се 
тази тенденция да продължи не само защото С офия е градът с най голям брой студенти в 
страната, но и защото е притегателен център за възпитаници на университети от други градове в 
страната и чужбина.

О бразователна структура на населението на 25-64 години в София и Б ългария, 2019 г., %
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О бщият брой на студентите в София е около
100 000 или 40% от всички студенти в страната.

Н а година завършват около 21 000 души. 

Г олемите университети в София



Брой на обучаващи се студенти в София по тип специалност
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Източник: Министерство на образованието и науката

Д уалното обучение, както и повишаването на броя обучаващи се по S T E M  специалности (наука, 
технологии, инженерство и математика) са сред настоящите държавни приоритети. 
Министерството на труда и социалната политика предлага пълни стипендии по инженерни науки. 
Също така вече се провеждат съвместни ИТ тренинги между частния сектор и университетите. 
Има планове за нова професионална академия, насочена както към гимназисти, така и към 
студенти, която да подготвя кадри за автомобилната индустрия.  
Все повече ученици, които завършват средно образование в България, продължават висшето си Все повече ученици, които завършват средно образование в България, продължават висшето си 
образование в чужбина. Германия, Великобритания, А встрия и Нидерландия са 
най-предпочитаните дестинации. 
Броят на студентите, които се завръщат в България след дипломиране в чужбина, нараства.
Все повече промоционални и информационни кампании организирани от публичния и частния 
сектор в България са насочени към българските студенти в чужбина.



НАЧАЛНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
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СОФТУЕРНИ УЧИЛИЩА
Б ързото разрастване на сектора на И КТ в София изисква все повече квалифицирана работна 
сила. И КТ компаниите все по-често се обръщат към висшите училища и университетите в града с 
цел разработване на съвместни курсове. Редица големи И Т компании създадоха програми за 
обучение, отворени както за техни служители, така и за широката публика.

Н ад 30 частни софтуерни академии предлагат краткосрочни до средносрочни образователни Н ад 30 частни софтуерни академии предлагат краткосрочни до средносрочни образователни 
програми (от 6 до 30 месеца). Темите на курсовете са разнообразни – от програмиране и 
компютърна графика (графичен 3D  и уеб дизайн) до управление на И Т проекти и И Т продажби.
Курсовете често се разработват в сътрудничество с местни И Т компании в съответствие с техните Курсовете често се разработват в сътрудничество с местни И Т компании в съответствие с техните 
трудови изисквания. Д окато някои програми са насочени към хора без опит, други привличат 
специалисти с 3 до 5-годишен стаж. Б роят на завършилите вече е достигнал няколко хиляди и 
непрекъснато нараства. Н апоследък има увеличение на броя предлагани курсове и програми за 
деца.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ
П рез 2015 г. българското правителство ратифицира П лан за действие "П редприемачество 2020 – П рез 2015 г. българското правителство ратифицира П лан за действие "П редприемачество 2020 – 
Б ългария“. Стратегията съдържа над 30 конкретни мерки в съответствие с плана за действие 
„П редприемачество 2020 г.“ на Е вропейската комисия. З аконът за предучилищното и училищното 
образование, приет през 2016 г., включва образование по предприемачеството и дигитални 
умения в задължителната учебна програма. П онастоящем, над 27 000 ученици в София, от 1 до 12 
клас, имат часове по предприемачество.

Източник: НСИ

Източник: Министерство на образованието, Министерство на икономиката



Източник: Евростат, 2019

Източник: EF En g lish Pro cien cy In dex, 2020

В ЛАД ЕЕНЕ НА ЧУЖ Д И ЕЗИЦИ
Работната сила в София се отличава с изключително високо ниво на владеене на чужди 
езици. Най-разпространени са английският, немският и руският.

2020 

#20от 100 държави
В исоко владеене на 
английски
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ЕЗИКОВ О ОБ РАЗОВ АНИЕ
Б лизо 25 чужди езика са част от учебната програма в българската училищна система.
Б рой ученици по изучаван чужд език и ниво на образование в Б ългария



Езиковите умения на работната сила в България са все още  недостатъчни в сравнение с други 
европейски държави. Д анните на Евростат показват, че 50% от населението в трудоспособна 
възраст говори поне един чужд език, което е значително под средната стойност за ЕС от 64,5% и 
по-ниска от всички страни от Ю гоизточна Европа с изключение на Румъния. О бнадеждаващо, този 
дял достига 60% във възрастовата група 25-34 години. В същото време България е страната от 
Ю гоизточна Европа с най-нисък дял на хората на възраст 25-34 г., които говорят два или повече 
чужди езици.
Почти три четвърти от учениците в горен курс в България изучават два или повече чужди езици, Почти три четвърти от учениците в горен курс в България изучават два или повече чужди езици, 
според най-новите данни на Евростат. А нглийският е най-популярният език сред учениците в 
средните училища в държавата. Повече от 87% от тях учат английски, но това е най-ниският 
процент сред всички страни от Ю гоизточна Европа. В изданието за 2020 г. на А нглийския индекс 
за владеене на  англиски език (E nglish P ro ficiency Index)  България е класирана на четвърто място 
сред участващите пет държави от Ю гоизточна Европа, с владеенето на езика, оценено като 
високо.
Д ругите най-често срещани чужди езици включват немски, руски, френски и испански.Д ругите най-често срещани чужди езици включват немски, руски, френски и испански.
И зточник: AIB E S T, Annual repo rt 2020

ИКОНОМИКА
РЪСТ НА  ИКОНОМИКА ТА
Брутният вътрешен продукт на област София-град постига номинален ръст от 8,7% през 2018 г. Брутният вътрешен продукт на област София-град 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. У скорението 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.
Последните две години бележат върха на този икономически цикъл. София като водещата 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 – И К Т  
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.

БВП в София и средно за страната,БВП в София и средно за страната,
лева на човек от населението

26

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



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

ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ ПО СЕКТОРИ
Добавена стойност по факторни разходи на нефинансови предприятия в София
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C O VID -19 И БЪЛГ АРСКАТА ИКОНОМИКА
CC OV ID -19 нанесе безпрецедентен удар по българската икономика. Обявеното извънредно 
положение на 13 март 2020 г. маркира началото на икономическата криза в България. Въпреки 
това дългосрочният тренд на трансформация на икономиката на София се запазва независимо от 
последствията на пандемията. Д окато в края на 2019 г. и началото на 2020 г. беше модерно да се 
говори за „синхронизирано забавяне” на световната икономика, София посреща пандемията на 
върха на икономическия цикъл. Д ългосрочният потенциал и траекторията на развитие на София 
стъпва на притока на млади и активни хора, бурното развитие на индустрията в широката 
периферия на града, отчетливия ръст в дигиталната сфера и разрастващата се иновационна периферия на града, отчетливия ръст в дигиталната сфера и разрастващата се иновационна 
екосистема. Коронавирусът нанесе своя удар върху динамиката в столицата, но по всичко личи, 
че положителната дългосрочната перспектива пред София остава непроменена и в края на 2020 
година.
Без съмнение най-сериозно засегнатите икономически отрасли от настоящата икономическа 
криза са туризмът, въздушния транспорт и строителния пазар. Т ова е в резултат от комбинацията 
от противоепидемични мерки, които бяха наложени в цяла Европа. 

C O VID -19 и туризмът  в София
В месечните данни от местата за настаняване ясно личи ефектът от въвеждането на 
ограниченията – докато през месеците януари и февруари в София са пренощували по над 75 
хиляди души, повече от половината от тях чужденци, то през следващите три месеца 
туристическият поток почти изчезва. След отпадането на най-строгите мерки – както в България, 
така и в останалата част на Европа, откъдето са и повечето посетители на столицата, постепенно 
се възстановява и туристическия поток, но остава далеч от равнищата си от 2019 година.



Пренощували и приходи от нощувки в София по месеци, Q 1-Q 3 2020 г.

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

C OVID -19 и строителният пазар 
В  хода на б урния икономически растеж през последните пет години разрастването на б изнеса, В  хода на б урния икономически растеж през последните пет години разрастването на б изнеса, 
повишаването на доходите на домакинствата и улесненият достъп до кредит закономерно водят 
до значителен ръст на строителната дейност както на офиси, така и на жилищни сгради. 
Д околкото през 2019 г. вече се наб людава известно заб авяне в издадените строителни 
разрешителни и в реално започнатото строителство, кризисната 2020 г. не б ележи толкова 
чувствителен спад в основните индикатори на строителния пазар.

И здадени разрешителни за строеж  и реално започната строителство на нови сгради в София И здадени разрешителни за строеж  и реално започната строителство на нови сгради в София 
през 2019 и 2020 г. по тримесечия

Източник: Доклад на ИПИ - „Икономическите ефекти от COVID-19 и потенциалът за растеж на София“, 2020 г. 
* Данните за административните сгради през Q2 2019 г. и Q1 2020 г. са  конфиденциални
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П РЕ КИ  ЧУЖ Д Е СТРА Н Н И  И Н В Е СТИ ЦИ И  (П ЧИ )
София е център на инвестиционната дейност в страната. К ъм края на 2019 г. малко над половината от общо 25 
милиарда евро преки чуждестранни инвестиции (П Ч И ) с натрупване в Б ългария са били в столицата. 
Съпоставени спрямо населението, П Ч И  в София са 9,6 хиляди евро на човек или приблизително три пъти над 
средната за страната стойност.

П ЧИ  с натрупване в София и Б ългария, 2009-2019* г., евро/човек

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

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

П ЧИ  с натрупване към 31.12 за съответната година по икономически дейности, милиони 
лева, 2019 г.
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ВА ЛУТА
Ц ентралният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1,95583 лева. Б ългарският лев е 
включен във валутно-курсовия механизъм ER M  II, известен още като „чакалнята“ на еврозоната, 
както и в Б анковия съюз. Според  европиейските правила той не трябва д а се отклонява с повече 
от 15 % в прод ълж ение на минимум д ве год ини, за д а се сита за успешен престоя в ER M  II. 

КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ
Кредитен рейтинг на България

Кредитен рейтинг на София

Източник: Министерство на финансите

Източник: Министерство на финансите

МА КРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКА ЗА ТЕЛИ 
Икономически растеж на България                    Индекс на потребителските цени, България

Източник: Министерство на финансите

Източник: Българска народна банка Източник: Българска народна банка



Източник: Българска народна банка

Източник: Българска народна банка Източник: Българска народна банка

Източник: Българска народна банка
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 Нови заеми  

Годишна сметка сектор
„Държавно управление“                                        

А бсорбиране на средства
по европейски програми  

Платежен баланс, Б ългария                                 Държавен дълг



C OV ID -19 И М А К РОИК ОНОМ ИЧЕСК АТА СРЕД А  ПРЕЗ 2020 г.
C OV ID -19 и ограничителните мерки за борба с вируса доведоха до значителни изменения в 
макроикономическата среда както на София, така и на България като цяло. Те са резултат от 
наложените мерки за социално дистанциране, влошаването на международната конюнктура и 
промяната в поведението на бизнес и домакинства в условията на пандемия.
В месеците на строги ограничителни мерки се наблюдават значителни спадове в индекса на В месеците на строги ограничителни мерки се наблюдават значителни спадове в индекса на 
промишлено производство и индекса на оборота в услугите. При промишлеността спадът е с почти 20 
пункта през месеците на най-стриктни ограничения – под натиск на свито търсене от основни 
търговски партньори и обща несигурност, но следва относително бързо възстановяване след 
нормализирането на средата, в т.ч. международната търговия, и въвеждането на по-агресивни мерки 
за подкрепа на бизнеса и заетостта в цяла Европа.
Доколкото икономиката на София е доминирана от сектора на услугите, динамиката на индекса на Доколкото икономиката на София е доминирана от сектора на услугите, динамиката на индекса на 
оборота в услугите в страната е особено релевантен за столичната икономика. Близо 30 пункта е 
спадът на индекса на оборота в услугите през второто тримесечие на 2020 г., след което се наблюдава 
известно възстановяване. Спадът е особено силен в транспорта – в т.ч. обработването на товари, както 
и в туризма – в т.ч. хотели и ресторанти, където се наблюдава безпрецедентен спад. Н а този фон в част 
от ключовите сегменти на услугите в София, най-вече информационните технологии и бизнес услугите, 
негативният ефект на Ковид-19 е силно ограничен, а през третото тримесечие на 2020 г. вече се отчита 
и стабилен ръст. Въпреки пандемията дигиталната икономика на София всъщност прибавя нови и стабилен ръст. Въпреки пандемията дигиталната икономика на София всъщност прибавя нови 
работни места през 2020 година.

Основни показатели на макроикономическата среда, 2019 и 2020 г.

Източник: Доклад на ИПИ - „Икономическите ефекти от COVID-19 и потенциалът за растеж на София“, 2020 г.
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ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА
След периода на бърз ръст в  периода между 2014 и 2019 г. и св ързаните с него рекордно в исока След периода на бърз ръст в  периода между 2014 и 2019 г. и св ързаните с него рекордно в исока 
заетост и ниска безработица, икономиката на София е изправ ена пред значително забав яне през 
2020 г., в следств ие на епидемията отCO V ID -19, мерките за нейното ограничав ане, пов ишав ането 
на икономическата несигурност и (сходна) криза в  основ ните търгов ски партньори на страната. 
Ударът в ърху икономиката на София остав а концентриран в  директно засегнатите от 
ограничителните мерки сектори – св ързани с в секиднев ния градски жив от. 
Д ългосрочните конкуренти предимств а, които определят структурата и динамиката на Д ългосрочните конкуренти предимств а, които определят структурата и динамиката на 
икономиката на София, остав ат в  сила в ъпреки пандемията. Процесите на трансформация на 
икономиката, в  т.ч. разв итие на индустрията в  широката периферия на столицата, бумът в ъв  
в исокотехнологичния сектор и в  бизнес услугите, както и разраств ането научната инфраструктура 
и инов ационната екосистема, задав ат траекторията на разв итие на София. В  някои отношения 
пандемията може и да подкрепи тези процеси – например в  процеса на скъсяв ане на в еригите на 
достав ки и насочв ането на индустриални инв естиции към страната, както и в  разв итието на 
дигиталната сфера. дигиталната сфера. 
А ко съдим по периода на в ъзстанов яв ане след предишната криза, то София е регионът, който 
най-бързо ще се в ърне към растеж. О снов ното предизв икателств о на този етап изглежда бързото 
разпространение на в аксина, което да премахне нуждите от в ъв еждането на нов и ограничителни 
режими след зимата. Н е без значение са и в ъзможностите на местната администрация да се 
в ъзползв а от значителните финансов и ресурси, достъпни в  рамките на инструментите на ЕС за 
борба с кризата и в ъзстанов яв ане, които биха могли да бъдат от полза в  процеса на 
трансформация на икономиката и да подкрепят растежа в  София.

БАНКОВА СИСТЕМАБАНКОВА СИСТЕМА
Банков ата система в  България остав а стабилна. Ръстът на актив ите на банков ия сектор в  края на 
в торото тримесечие на 2020 г. е от 6,2% на годишна база, като те достигат 115,28 млрд. лв . Д елът 
на актив ите спрямо прогнозния БВ П за 2020г. е 98,3% към 30 юни 2020г.
В  края на в торото тримесечие на 2020г. пазарният дял на петте най-големи банки по размер на 
актив ите нараств а до 66,3% от 61,7%,  колкото е в   към края на март 2020г.
В  услов ията на консолидационните процеси в  последните години, в  края на юни 2020г. в  В  услов ията на консолидационните процеси в  последните години, в  края на юни 2020г. в  
България оперират 18 банки и 6 клона на чуждестранни банки, спрямо общо 30 банки и клона на 
чуждестранни банки преди 10 години.
В лияние в ърху финансов ия резултат на сектора оказв ат забав янето на кредитната актив ност, В лияние в ърху финансов ия резултат на сектора оказв ат забав янето на кредитната актив ност, 
по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихв ени проценти, начислените разходи за 
обезценки, управ лението на разходите за дейността и качеств ото на кредитния портфейл. Н якои 
еднократни ефекти при отделни банки, като, например, получени див иденти, положителен 
резултат от отписв ане на финансов и актив и и пасив и, в алутни разлики, по-в исоки разходи за 
обезценки, също оказв ат в лияние в ърху финансов ия резултат на системата. 
В ъпреки, че нив ото на необслужв ани кредити е над средното за ЕС, характерна за банков ата В ъпреки, че нив ото на необслужв ани кредити е над средното за ЕС, характерна за банков ата 
система в  България е по-в исоката степен на покритие с обезценка на брутните необслужв ани 
кредити, в  срав нение със средното нив о за страните от ЕС.
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Разпределение на банките по групи
към 30 Септември 2020 г.

Първа група
• УниКредит Б улбанк
• Б анка Д СК
• Обединена българска банка
• • Юробанк Б ългария
• Първа инвестиционна банка

Втора група
• Райфайзенбанк (Б ългария)
• Централна кооперативна банка
• Б ългарска банка за развитие
• А лианц Б анк Б ългария
• • Прокредит банк (Б ългария)
• И нвестбанк
• Общинска банка
• Б ългаро-американска кредитна банка
• И нтернешънъл асет банк
• Търговска банка "Д "
• ТИ  Б И  А Й Б анк
• • Тексим Б анк

Трета група
• Сити банк Европа – клон Б ългария
• И НГ банк Н.В . – клон София
• Б НП Париба С.А . – клон София
• Б НП Париба Пърсънъл Файненс С.А .
- клон Б ългария
• • T e -Ж е Зираат банкасъ -клон София
• В аренголд Б анк А Г, Клон София

Източник: Българска народна банка

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

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

БЪЛГА РСКА  ФОНДОВА  БОРСА
Б ългарската фондова борса в София / Б ФБ  / е единственият регулиран пазар на ценни 
книжа и други финансови инструменти в Б ългария

ФИНА НСОВ НА ДЗОР
Комисията за финансов надзор (КФН) е независим държавен регулаторен орган за Комисията за финансов надзор (КФН) е независим държавен регулаторен орган за 
контролиране на финансовата система, чиято мисия е да подобрява развитието на 
прозрачен и ефективен капиталов пазар.

ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
• Събирателно дружество                                           
• А кционерно дружество
 (еднолични акционерни дружества)
• Командитно дружество

• Командитно дружество с акции
• Д ружество с ограничена отговорност  
(еднолични дружества с ограничена отговорност)
• Еднолични търговци

УСТА НОВЯВА НЕ НА  БИЗНЕС В СОФИЯ
Установяването на компании, включително и на такива с чуждестранно участие, както и 
придобиването на акции в съществуващи местни търговски дружества е уредено в 
Търговския закон. Няма ограничения за участието на чуждестранни юридически и 
физически лица.



З а учредяв ане на посочените по-горе дружеств а не се изискв а предв арително разрешение от 
държав ни институции с изключение на случаите, в ключв ащи банков и и застрахов ателни 
дейности, инв естиционни фондов е, управ ляв ащи дружеств а, инв естиционни посредници или 
специални концесионни прав а и други.

ТА КСИ И СРОКОВ Е ЗА  РЕГИСТРА ЦИЯ НА  ФИРМА
Н ай-популярните форми на търгов ски дружеств а са дружеств о с ограничена отгов орност (ООД ) и 
акционерно дружеств о (АД ):

Д ружество с ограничена отговорност (ООД )Д ружество с ограничена отговорност (ООД )
• М инимален капитал – 1 ев ро
• Трябв а да има поне 1 директор и 1 акционер
• Н яма ограничения за националност на директорите или акционерите
• Р егистрацията на фирма отнема 3-4 работни дни

Акционерно дружеств о (АД )
• М инимален капитал – 25 000 ев ро
•• М инималният в несен капитал е 25% от общия капитал
• Трябв а да има най-малко 1 председател, 3 членов е на съв ета и 1 акционер
• Н яма ограничения за националност на членов ете на Съв ета на директорите или акционерите
• Годишен одит
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Източник: Световната банка, „Икономически профил на България“, доклад Doing Business 2020

Регистрация на фирма – такси и срокове
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*Винетка: 97 лв. год ишна винетка за автомобил  < 3.5 тона и < 8 места
**Д анък за превозните сред ства: 83 лв. за 4-год ишен автомобил със станд арт E U R O  6, регистриран в София 
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*Клас В  се издава за проекти на територията на Столичната община.

ПООЩРЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ
Мерките за насърчаване на инвестиции в Б ългария са национални и местни. Предоставят се чрез 
сертифициране на инвестиционния проект с инвестиционен сертификат. Процедурата по 
сертификация отнема няколко седмици.



38

Критерии за сертифициране 

1. Сектор*:
За да бъде  издаде н се ртификат клас А, Б  или П риорите те н, инве стицията трябва да бъде  в 
сле дните  се ктори:
- П роизводство 
- Се ктор на услугите , включите лно:
високоте хнологични де йности в областта на И К Т, научноизсле довате лска и развойна де йност*, високоте хнологични де йности в областта на И К Т, научноизсле довате лска и развойна де йност*, 
аутсорсинг на бизне с проце си, де йности на це нтрални офиси, образование , здраве опазване , 
складови и спомагате лни де йности за транспорт, сче товодство и одит, архите ктура и 
инже не рство.

* В исокоте хнологичните  се ктори подле жат на по-ниски крите рии за разме ра на инве стицията и броя на работните  ме ста.

2. Нови работни места
3. Регион, в който се прави инвестицията

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

А РБ И ТРА Ж ЕН СЪД  
В  София има ре дица не зависими арбитражни съдилища, които ре шават спорове  за гражданска и 
търговска собстве ност, а също и спорове , насоче ни към попълване то на пропуски в договори или 
нанасяне то на коре кции, свързани с нововъзникнали обстояте лства ме жду различни страни, 
физиче ски или юридиче ски лица.
На този е тап арбитражът е  приложим главно в областта на търговските  спорове . Той е  На този е тап арбитражът е  приложим главно в областта на търговските  спорове . Той е  
ре гламе нтиран в рамките  на съще ствуващото приложимо законодате лство и има дългогодишни 
традиции в Б ългария.

ТРА НСПОРТ И  СВ ЪРЗА НОСТ
ЛЕТИ ЩЕ СОФИ Я
Л е тище  София е  най-голямото ле тище  в Б ългария. Новият конце сионе р, който бе ше  избран пре з Л е тище  София е  най-голямото ле тище  в Б ългария. Новият конце сионе р, който бе ше  избран пре з 
2019 година за срок на де йност пре з сле дващите   35 години, пре движда изграждане то на тре ти 
те рминал до 2030 година и да моде рнизира съще ствуващите  два.

2020 г. (до края на ное мври)
• 2 765 072 брой на пътниците  
• 50% спад на броя пътници 



М А Г И СТРА Л Н А  М РЕЖ А
П рез София преминават 3 паневропейски транспортни коридора. София е добре свързана с 
останалата част на Б ългария, Черноморското крайбрежие, пристанището в Б ургас, както и с 
границите с Турция, Г ърция (Солун) и Сърбия чрез Северната скоростна тангента, Софийския 
околовръстен път, автомагистрала Тракия (А 1), автомагистрала Хемус (А 2) и автомагистрала 
Струма (A3). 

П рез 2019 г. Л етище София обслужи рекордните 7.1 милиона пътници, след няколко години на 
непрекъснат ръст на пътникопотока. О т 2015 г. насам броят на обслужените пътници е нараснал 
със 74%.
П рез 2019 г. Л етището е обработило 23 987 тона карго – ръст от 7.8% спрямо 2018 г.

Самолетодвижения

П рез 2020 г пътническите самолети са с намалено потребление средно с 50%, заради 
епидемичната обстановка. З а сметка на това, въпреки трудната година обработените тонове 
карго от летището са намалели само със средно 10%.

Н ай-популярната дестинация за 2019 г. и 2020 г. е Л ондон, следвана от два немски града – 
Ф ранкфурт (на М айн) и М юнхен.

Л етище София: Топ дестинации по брой пътници, 2019-2020

1. Л ондон
2. Ф ранкфурт
3. М юнхен
4. В иена
5. М илано
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Източник: ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

6. А мстердам
7. Тел А вив
8. В арна
9. Париж
10. Рим



ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Източник: Министерство на транспорта

Източник: : Български държавни железници



ИНТЕРНЕТ СВ ЪРЗА НОСТ
С офия има една от най-високите интернет скорости в Европа както по отношение на свалянето 
(d o w n lo ad ), така и по отношение на качването (u plo ad ) на информация – съответно 22.1 и 15.2 
мегабита в секунда (m b ps). 
Високата степен на разпространение на мобилния широколентов интернет непрекъснато нараства Високата степен на разпространение на мобилния широколентов интернет непрекъснато нараства 
от 87 абонамента на 100 души през 2017 г. на 98 абонамента през 2018 г. и 103 абонамента на 100 
души през 2019. За ЕС   за 2019 г. са 100 абонамента на 100 души. За 2019 г. 77 % от домакинствата в 
България имат покритие с високоскоростен широколентов достъп, при 86% за ЕС .
М есечен абонамент за интернет за бизнес клиенти струва от 35 лв./18 евро (50 m b ps) до около 55 
лв./28 евро (100 m b ps) без ДДС . Н алични са и по-високи скорости до 1 гигабит в секунда.

Д ОСТЪП Д О КОМУНА ЛНИ УСЛУГИ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВ ОЕЛЕКТРИЧЕСТВ О
България е нетен износител на електроенергия през последните 10+ години. Енергийният сектор 
на страната е добре развит и разполага с разнообразни източници, състоящи се от топло- и 
водноелектрически централи, ядрени и възобновяеми енергийни източници.
О сновният доставчик на електроенергия в С офия е „ЧЕЗ България“ ЕАД. През 2014 г. е създадена О сновният доставчик на електроенергия в С офия е „ЧЕЗ България“ ЕАД. През 2014 г. е създадена 
„Българската независима енергийна борса“ (БН ЕБ) със стартирането на организиран борсов пазар 
за търговия на едро на т.нар. пазар „Ден напред”. БН ЕБ работи за развитието на организиран 
пазар за електроенергия в България на основата на прозрачни и недискриминационни принципи. 
С егментът „В рамките на деня“, както и Ц ентрализираният пазар за покупко-продажба на 
електрическа енергия посредством двустранни договори стартираха дейност през 2018 г.
Ц ената на електроенергията за промишлена употреба в България е сред най-ниските в Европа. 

Източник: eso.bg, ibex.bg, me.government.bg

Източник: Индекс на дигитални икономика и общество (DESI) 2020, testmy.net

Източник: НСИ
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Цена на електроенергия за небитови потребители за януари – юни, 2020 г.



ПРИРОДЕН ГАЗ
О сновни доставчици на природен газ в Б ългария и София са „Б улгаргаз” Е А Д  и „О вергаз”.
Ц ена на природен газ за небитови потребители за януари – юни, 2020 г.

Източник: НСИ

ОФИС И ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ
РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ
Според доклад на Световната банка процесът по издаване на разрешителни за завършване на Според доклад на Световната банка процесът по издаване на разрешителни за завършване на 
строеж на обикновен склад в София, включително свързването му с вода и канализация, изисква 
18 процедури и отнема 97 дена, с възможност да се съкрати срещу допълнителни такси за 
определени общински услуги. Индексът за контрол на качеството на строеж за Б ългария е 14.0 (от 
15), като само три държави в света имат по-висок резултат.

Източник: Софийска вода

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
В одоснабдител и доставчик на услуги за пречистване на отпадъчни води в София е „Софийска 
вода” А Д . Ц ена на водоснабдяване за небитови потребители за 2020 г.
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Издаване на разрешителни за строеж в София
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ОФИС ПЛОЩИ В СОФИЯ
През последните години пазарът на офис площи в София се развива динамично главно 
вследствие на растежа на ИТ и аутсорсинг индустриите. 

ИНДУСТРИА ЛНИ ПЛОЩИ В СОФИЯ
П азарът е доминиран от строителство по поръчка (b u ilt-to -s u it) или за соб ствени цели. В ъпреки 
това, повече от половината от офис площите в строеж са спекулативни. П овечето наематели са 
компании от секторите логистика и търговия, вкл. електронната търговия.

Източник: Световната банка, „Икономически профил на България“, доклад Doing Business 2020

Източник: водещи агенции за недвижими имоти, четвърто тримесечие на 2020 г.
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Източник: водещи агенции за недвижими имоти, данни за третото тримесечие на 2020 г.

Източник: водещи агенции за недвижими имоти, данни за третото тримесечие на 2020 г.

Търговски площи в София



SO FIA  T ECH  PA RK
София Т ех Парк, първият научно-технологичен 
пак в България, е създаден в София през 2015 г.
с цел да насърчава развитието на развойната с цел да насърчава развитието на развойната 
дейност, иновациите и технологичния капацитет 
в страната. Паркът включва обширен 
лабораторен комплекс, иновационен форум, 
интерактивния център за деца 
„Т ехноМ еджикЛ енд“ и инкубатор за иновативни 
компании. Паркът приютява над 40 компании и  
34 стартъпа. Н ад 200 събития се провеждат 34 стартъпа. Н ад 200 събития се провеждат 
годишно в комплекса. През 2020 г. Паркът 
отвори ново споделено пространство, наречено 
“G roW orking”, също и т.нар. C lub  H ouse, където 
ще се провеждат нетуъркинг събития в сферата 
на технологиите и иновациите. 

Площ: 40 000 м2
Лабораторен комплект: 11 високотехнологични 

лаборатории на площ от 10 000 m2
Иновационен форум: капацитет 1 000 места

ТехноМ еджикЛенд: над 45 интерактивни
експеримента за деца от 7 до 14 г.

1. бул. Тодор Александров
2. Централна бизнес зона
3. З она “So fia Square” 
4. З она Хладилника
5. З она София тех парк
6. З она Capital Fo rt
7.7. Бизнес парк София
8. бул. България
9. З она Летище София
10. З она Камбаните

БИЗ Н Е С З О Н И В  СО ФИЯ
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ИНДУСТРИА ЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПА РКОВЕ В И ОКОЛО 
СОФИЯ
Н ад 15 индустриални и логистични парка са разположени в или около София,
включително най-голямата икономическа зона в региона – София-Б ожурище, както и територията 
на бившия комбинат „К ремиковци“.

Индустриални зони и логистични паркове 

Източник: Forton I Cu sh m an&Wake eld, НКИЗ
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Икономическа зона София-Божурище
И кономическа зона София-Б ожурище се стопанисва от Н ационалната компания индустриални 
зони. Зоната се намира на 15 км от центъра на София и на 23 км от Л етище София. П лощта на 
комплекса е 3 038 527 м2.

Индустриална зона Кремиковци
П лощта на бившия металургичен комбинат „К ремиковци“ е уникален имот с площ от 7.4 млн. м2. П лощта на бившия металургичен комбинат „К ремиковци“ е уникален имот с площ от 7.4 млн. м2. 
И мотът има цялата необходима инфраструктура, за да се превърне отново в най-голямата 
индустриална зона в Б ългария. П рез последните години земята беше разчистена от стари сгради и 
ненужна подземна инфраструктура, за да бъде подготвена за бъдещи инвеститори. В  близост до 
комплекса има множество държавни и частни имоти, които също са пригодни за промишлени и 
логистични съоръжения. Районът има потенциала да стане един от най-големите промишлени 
центрове в Е С. Развитието на района е приоритет както на местната, така и на държавната власт. 



ФИНАНСИРАНЕ
Н алице са многобройни източници на финансиране за фирми и публични и частни организации в 
Б ългария. О сновният орган, контролиращ управлението на финансовите инструменти на 
национално ниво, е Фондът на фондовете.

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
Фондът на фондовете управлява 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: О П  „И новации и Фондът на фондовете управлява 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: О П  „И новации и 
конкурентоспособност”, О П  „Развитие на човешките ресурси”, О П  „Региони в растеж” и О П  „О колна 
среда”.

Източник: Фонд на фондовете

Източник: ОГФМСП
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ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
О бщинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (О Г ФМ СП ) е финансов 
инструмент, създаден от Столичната община в подкрепа на предприемаческата и иновационната 
екосистема. В  допълнение към своята обща гаранционна схема Фондът оперира и програма 
ФИ СП  - Финансиране на иновативни стартиращи предприятия.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВ АНЕ НА 
МАЛКИ И СРЕД НИ ПРЕД ПРИЯТИЯ
И зпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (И АН М СП ) прилага 
държавните политики за подпомагане на предприемачеството, както и на развитието и 
интернационализацията на М СП .
И АН М СП  организира бизнес делегации, както и участия в търговски изложения в чужбина.
Други програми на Агенцията са: 
-- В аучерна схема
за предоставяне на И К Т услуги на М СП  (до 12 000 евро) 

- Националният иновационен фонд, част от Националната иновационна стратегия, 
предоставя до 250 000 евро за промишлени научни изследвания и експериментални разработки в 
областта на мехатрониката и чистите технологии, информационните и комуникационните 
технологии, здравните и биотехнологии, технологиите в творческите и развлекателните индустрии 
(креатех).

ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ НА МСП B EA MПАЗАР ЗА РАСТЕЖ НА МСП B EA M
B E A M  (B ulgarian E nterprise A c c elerator M arket) е специализиран пазар за растеж на М СП , 
организиран от Б ългарската фондова борса (Б ФБ ). П азарът осигурява на М СП  редица облекчения 
за допускане до търговия и за набиране на капитал. B E A M  също така предоставя и менторство.

ИНИЦИАТИВ АТА DISC 
За да подпомогне привличането на инвестиции в сферата на дигиталната икономика в Централна, За да подпомогне привличането на инвестиции в сферата на дигиталната икономика в Централна, 
И зточна и Югоизточна Европа, Европейската комисия постави началото на инициативата за 
цифрови иновации и разрастване D ISC  (D igital Innov ation and Sc ale-up Initiativ e). П артньори на ЕК  
в проекта са Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен фонд, 
Европейската банка за възстановяване и развитие, както и Световната банка и М еждународната 
финансова корпорация. Това е първият регионален инвестиционен механизъм от такъв тип. 
И нструментите на D ISC  за целево финансиране са подходящи както за ранния етап, така и за 
фазата на разрастване на дигиталните стартиращи компании. Етапът на разрастване изисква фазата на разрастване на дигиталните стартиращи компании. Етапът на разрастване изисква 
по-рисково финансиране и често се подценява от традиционния финансов сектор.
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СТАРТЪП ЕК ОСИ СТЕМ АТА В СОФИ Я
С офия има една от най-активните стартъп и предприемачески екосистеми в Ц ентрална и И зточна 
Европа – в града функционират стартъп асоциация, асоциация на бизнес ангелите и клубове за 
ангелски инвеститори.

П рез 2019 г. С офия получи акредитация за френски технологичен хъб в мрежата FП рез 2019 г. С офия получи акредитация за френски технологичен хъб в мрежата F renchTech 
(F rench Tech L ab el). Градът се присъедини към международна общност от над 50 иновационни и 
технологични центрове. П о данни на D ealroom .co, през последните 6 години в С офия са проведени 
246 рундове на финансиране. Така С офия се нарежда на 3-то място в Ц И Е по брой инвестиционни 
рундове, веднага след Варшава и Талин. България разполага с диверсифицирано портфолио от 
технологични стартъпи в различни индустрии. О коло 15% от българските стартъпи са в т.нар. 
дийп тех сектори, сред които изкуствен интелект, аерокосмически технологии, роботика и 
интернет на нещата.интернет на нещата.

П редприемачите, които нямат предишен опит, могат да се възползват от местни инкубатори и 
пре-акселератори, за да получат знания и насоки за започване на бизнес. О свен това V C 
общността в С офия подпомага разрастването на стартиращи фирми и компании в етап на растеж.

Б ългария се нарежда на 32-ро място в света от 202 държави за 2020 г. според класацията на 
стртъп екосистемите, изготвена от S ta rtu pB link.
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СПОДЕЛЕНИ РА БОТНИ ПРОСТРА НСТВА  В СОФИЯ 
С офия има  повече от 35 технологични, креа тивни, социа лни и други споделени ра б отни простра нства
(коуъркинг). Т ехният б рой продължа ва  да  ра сте.
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Д игитална София
През 2015 г. С толичната община прие „И новационна стратегия за интелигентна специализация 
2014-2020”(И С И С ), която поставя И Т и креативните индустрии като приоритетни. 

През 2019 г. С офия, представлявана от С толичната общинска агенция за приватизация и През 2019 г. С офия, представлявана от С толичната общинска агенция за приватизация и 
инвестиции (С О АПИ ), създаде С тратегията за дигитална трансформация на С офия (С ДТС ) – по 
методология на ЕК  и с участието на над 100 заинтересовани страни. Ц елта на С тратегията е да 
подпомогне местната технологична екосистема като превърне С офия в платформа за дигиталните 
продукти, които се създават в града. 

Градът вече изпълни една от първите стъпки, предложени от С ДТС . С ъздадено бе ново звено в Градът вече изпълни една от първите стъпки, предложени от С ДТС . С ъздадено бе ново звено в 
С толичната община, както и нова позиция: заместник-кмет по направление „Дигитализация, 
иновации и икономическо развитие“.

През 2019 г. стартира Ц ентърът за върхови постижения в областта на големите данни и През 2019 г. стартира Ц ентърът за върхови постижения в областта на големите данни и 
изкуствения интелект (G A TE ) като съвместна инициатива между С офийския университет, 
университета C h a lmers, Швеция, и индустриални технологии C h a lmers, Швеция (C h a lmers Industria l 
Tech nologies). G A TE  ще разработва иновации в четири стратегически направления: градове на 
бъдещето, интелигентно правителство, интелигентни индустрии и цифрово здравеопазване. 
У частниците ще имат възможността да провеждат експерименти и изпитания в три модерни 
технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (C ity  Living L a b), за 
интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (D igita l интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (D igita l Tw in L a b) и за виртуална реалност и 
визуализация на големи данни (O pen Visua liz a tion L a b).

Един от първите проекти на G A TE  e изграждането на градски информационен модел (C IM ) или 
дигитален близнак на един квартал в С офия. П ървият цифров двойник на София ще е на 
територията на район Л озенец и ще бъде валидиран в три пилотни сценария – градско 
планиране, качество на въздуха и публичен транспорт. 

Над 200 учители от 16 училища в София станаха част от пилотния проект на София 
„Училище в облака“ за развитие на дигиталните умения и работа в онлайн среда.
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ПРИ ОРИ ТЕТН И  И Н Д УСТРИ И  В СОФИ Я
И Н ФОРМ АЦИ ОН Н И  ТЕХН ОЛ ОГИ И  (И Т)
Н ай-б ързо растящият сектор на столицата са информационно-комуникационните технологии Н ай-б ързо растящият сектор на столицата са информационно-комуникационните технологии 
(И К Т ) и далекосъоб щенията, като в рамките на пет години произведената продукция в него се е 
увеличила почти два пъти - до 10,9 милиарда лева, или 15% от столичната икономика. С амо през 
2019 г. И К Т  секторът приб авя нови 1,5 милиарда лева (17% ръст) към продукцията на столицата, с 
което изпреварва прераб отващата промишленост и вече е втори по значимост в С офия.

Българската софтуерна индустрия
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Сопред прогнозата на  БАСК ОМ  софтуерната индустрия в България през 2024 г.
ще достигне приходи  от 7,8 млрд. лв.

ПРЕЗ 2020 Г. ПЛ АТФОРМ АТА S K IL LVAL UE  ПОСТАВИ  БЪЛ ГАРИ Я Н А  14-ТО М ЯСТО
СРЕД  СТРАН И ТЕ С Н А Й -Д ОБРИ  СОФТУЕРН И  РАЗРАБОТЧИ ЦИ  В СВЕТА.

35% ОТ РАБОТЕЩИ ТЕ В СЕК ТОРА СА Ж ЕН И . 

Източник: БАСКОМ Барометър



И КТ секторът в София

Източник: Годишен доклад на Българската финтех асоциация, 2020 

Източник: ИПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на Столична община, 2020
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И ЗКУСТВЕН И НТЕЛЕКТ (A I)
Българската AI стартъп екосистема е все още в началото на своето развитие, но през последните 
години расте със завидно темпо.
П рез 2019 г. стартира Ц ентърът за върхови постижения в об ластта на големите данни и 
изкуствения интелект (G ATE ) във Ф акултета по математика и информатика на Софийския 
университет с финансиране от 15 млн. евро.
О тново през 2019 г. фондът за рискови инвестиции B rig htC ap О тново през 2019 г. фондът за рискови инвестиции B rig htC ap V entures създаде програма за 
компании в сферите: изкуствен интелект, интернет на нещата, б локчейн, задълб очени анализи 
(advanced analytics), автономни технологии и квантови компютри. 

ФИ НТЕХ
София е една от най-б ързоразвиващите се финтех дестинации в Ц И Е, като 82% от б ългарските 
финтех компании са в столицата. 

Ф интех компаниите са подкрепяни от множество инвестиционни фондове, б изнес ангели, частни 
инвеститори и местни б анки.



Ч есто Б ългария се използва като тестов пазар, докато амбицията на компаниите е да работят на 
глобално ниво. В се по-често финтех компаниите си партнират с традиционни финансови 
институции (напр. банки) и разработват решения заедно. Б роят корпоративни акселераторски 
програми в сектора продължава да расте. 
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Източник: : A.T. Kearney GSLI, 2019

През 2019 г. докладът F in tech  Location s of th e F u tu re 2019/20, изготвен от fD i In telligen ce, 
постави София пред 52 други града от целия свят и определи столицата като номер едно в 

света по ефективност на разходите. 

А УТСОРСИ Н Г  И  СПОД ЕЛ ЕН И  БИ ЗН ЕС УСЛ УГ И
Б ългария е на първо място като локация за бизнес услуги в Ц И Е, според индекса G lobal SeБ ългария е на първо място като локация за бизнес услуги в Ц И Е, според индекса G lobal Servic es 
L oc ation Index, изготвен от A .T. K earney през 2019 г. Разгледаните критерии включват: финансова 
привлекателност, способностите и наличността на служители, бизнес среда и дигитален резонанс. 
Б ългария се представя най-добре по критерия за финансова привлекателност. С траната е много 
конкурентоспособна и по отношение на бизнес средата. О свен това Б ългария има добре развита 
телекомуникационна инфраструктура, като скоростта на интернет връзката е сред най-бързите в 
Ю гоизточна Европа. Регламентите за сигурността на информацията и поверителността са в 
съответствие със съществуващото законодателство на ЕС .съответствие със съществуващото законодателство на ЕС .

Г лобален индекс на най-атрактивните дестинации за изнасяне на услуги: регионална 
съпоставка



П рез 2018 г. индустрията за изнесени услуги, която включва И Т и бизнес услугите, произведе 5.2% 
от националния Б В П , реализирайки приходи в размер на 2.4 млрд евро. С екторът отчете ръст от 
19.5% на годишна база. В  края на 2018 г. заетите достигнаха 73 694 души. О чакванията са 
индустрията да расте по-бързо от икономиката на страната и през 2022 г. да достигне оборот от 
4.8 млрд. евро или 9.2 % от Б В П . 

Оборот на изнесените ИТ и бизнес услуги в Б ългария (млрд. евро)

Източник: AIBEST Annual Industry Report, 2020
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ИЗНЕСЕНИ Б ИЗНЕС УСЛУГ И В  СОФИЯ
Б ългарският сектор за изнесени услуги е концентриран в С офия. Ц ентралите на над 85% от Б ългарският сектор за изнесени услуги е концентриран в С офия. Ц ентралите на над 85% от 
компаниите са в столицата, който дял между 2015 г. и 2019 г. се запазва относително стабилен. 
Б роят на компаниите за изнесени бизнес услуги в С офия нараства със всяка година, като към 2019 
в С офия са позиционирани 495 компании за изнесени бизнес услуги. За сравнение 35 компании са 
със седалище във втория в класацията град в Б ългария, В арна. С ъщевременно броят на заетите се 
увеличава– с около 15% на година. О сновните външни пазари, които софийските компании 
обслужват, са: С АЩ, В еликобритания, Г ермания, Н идерландия, Швейцария, Ф ранция, Австрия, 
Б елгия, И талия, Швеция, Австралия, Русия, К итай и И ндия.  Б елгия, И талия, Швеция, Австралия, Русия, К итай и И ндия.  



Брой аутсорсинг компании в големите градове.  
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Източник: AIBEST Annual Industry Report, 2020

През 2019 г. Софийският университет, съвместно с Асоциацията за иновации, бизнес услуги 
и технологии (A IB E ST), създаде нова магистърска програма – „Аутсорсинг проекти и 
компании“.

ЦЕН ТРОВЕ ЗА  СПОДЕЛ ЕН И  УСЛ УГИ
Центрове за споделени услуги е най-бързо развиващя се аутсорсинг сегмент в Б ългария през 
последните пет години. Най-известните скорошни нови центрове отворили врати в София са на 
Световната банка, както и  B IC  Serv ices София. Б ългария е второто най-важно SSC  
местоположение след Румъния в Югоизточна Европа. 

Б ългария привлича световни технологични компании, които развиват SSC  сектора в страната с Б ългария привлича световни технологични компании, които развиват SSC  сектора в страната с 
техните центрове за споделени услуги, като София е безспорен лидер в по брой центрове. Градове 
като В арна, Пловдив и Б ургас също се развиват с нарастващи темпове. Голям брой 
производствени и търговски компании оперират своите SSC  от София и страната,  обслужвайки 
своите местни и глобални финансови, IT  и H R операции. Центровете за споделени услуги са 
сорсинг сегментът с най-високите годишни разходи за труд. Причината е, че тези центрове 
традиционно са големи и с фокус върху интензивни на знание дейности. 
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ТВОРЧЕСКИ  И НДУСТРИ И
София е център на културните и творческите индустрии в Б ългария и има потенциал да бъде сред София е център на културните и творческите индустрии в Б ългария и има потенциал да бъде сред 
водещите европейски креативни хъбове. Б лизо 80% от сектора е съсредоточен в града. 62% от 
всички заети в сектора в Б ългария работят в София. Н ад 60 000 художници, дизайнери, 
разработчици на игри, кино дейци, музиканти, архитекти, писатели, създатели на съдържание за 
дигиталните медии, софтуерни разработчици и други представители на творческите индустрии 
работят в над 7 700 креативни фирми в София. П овечето им продукти и услуги се изнасят. 
З аетостта в сектора расте постоянно.

ФИ Л МОВА И НДУСТРИ ЯФИ Л МОВА И НДУСТРИ Я
Филмовата индустрия и допълващите я услуги са добре развити в София. М ного професионални Филмовата индустрия и допълващите я услуги са добре развити в София. М ного професионални 
организации, обединяващи режисьори и продуценти, също са концентрирани в София. В  града се 
намира и едно от водещите студиа за кинопроизводство в Е вропа. Н ационалната академия за 
театрално и филмово изкуство „К ръстьо Сарафов“ (Н АТФИЗ ) - София е най-голямата в Б ългария. 
О т създаването си през 1997 година, София Филм Фест се превърна в най-големия и най-важен 
филмов фестивал на Б алканите. П рез 2014 г. София се присъедини към мрежата от творчески 
градове на ЮН Е СК О  и получи титлата „Г рад на киното“.

Източник: AIBEST Annual Industry Report, 2020

Топ 10 на аутсорсинг компаниите по брой служители на пълен работен ден за 2019 
FTE s - Fu ll-tim e em ploy ees
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ГЕЙМИНГ ИНДУСТРИЯ
Геймингът е сред  най-бързоразвиващите се творчески инд устрии в София и започва активното си 
развитие от сред ата на 90-те год ини.
Към момента в София има над  35 гейминг компании, включително филиали на световни лид ери, Към момента в София има над  35 гейминг компании, включително филиали на световни лид ери, 
утвърд ени български студ иа, както и малки инд и студ иа. Създ аваните игри покриват целия 
гейминг спектър: образователни, casual, стратегически, R P G , A A A  игри, игри с виртуална реалност 
и д р. и обхващат всички платформи: мобилни устройства, конзоли и компютърни платформи.

Туризъм
В след ствие на бързото настъпване на нискотарифните авиокомпании и онлайн платформите за В след ствие на бързото настъпване на нискотарифните авиокомпании и онлайн платформите за 
краткосрочен наем, София в послед ните год ини се превърна в много по-свързана, д остъпна и 
популярна д естинация за град ски туризъм.

Брой и изменение в броя на нощувките на чужденци в София от основни дестинации

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

П рез 2019 г. посетителите на столицата са били 1,16 милиона д уши, а общият брой на нощувките е 
близо 2 милиона, като 786 хиляд и от посетителите са чуж д енци. Н а фона на морските и 
планинските курорти столицата обаче под д ърж а по-голям баланс меж д у посетителите българи и 
чуж д енци, най-вероятно в след ствие на бизнес пътувания вътре в страната. Този извод  се 
под крепя и от малкия брой сред ни нощувки на човек – под  сред но 2 на посетител в София, което 
отговаря по-скоро на профила на д елови пътувания и на уикенд  град ски туризъм. В д инамика, 
послед ните год ини сме свид етели най-вече на ръст в посещенията на чуж д енците – с над  1/3 в 
рамките на пет год ини – д окато при българите липсва значително изменение.рамките на пет год ини – д окато при българите липсва значително изменение.
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Ограниченията и значителното св ив ане на туристическите пътув ания през 2020 г. постав ят 
големи в ъпросителни пред разв итието на столицата като туристическа дестинация. Осв ен спад в  
трафика на летище София, спада в  туристически поток е в идим и в  данните от местата за 
настаняв ане, като в  зав исимост от месеца спада в  посещенията е до 80% спрямо миналата година 
и до 90% при посещенията на чужденците. Д ори и след падането на ограниченията и 
в ъзстанов яв ането на транспортните в ръзки, икономическата криза в  основ ни страни, които 
изпращат туристи в  Б ългария – най-в ече И талия и И спания – ще в лияе негатив но на 
в ъзстанов яв ането на отрасъла. П рехв ърлянето на делов ото общув ане онлайн от св оя страна в ъзстанов яв ането на отрасъла. П рехв ърлянето на делов ото общув ане онлайн от св оя страна 
заплашв а да дов еде до големи спадов е в  бизнес пътув анията, както и конгресния туризъм.

П роизводство
Солиден е ръстът на преработв ащата промишленост в  столицата, чиято продукция достига 10,4 
милиарда лев а през 2019 г. П ромишлеността ув еличав а св оята продукция с над 1 милиард лев а 
(11% ръст) през последната година. Този отрасъл е дв ижен от няколко големи ключов и 
предприятия с предимно експортен профил, като сред в ажните подсектори са произв одств ото на 
метални изделия и хранително-в кусов ата промишленост.

Д ялове на отраслите в произведената продукция на С офия и България, 2019* г., %

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

Срав нението с разпределението на произв едената продукция в  икономиката демонстрира 
особената структура и тежестта на отделни отрасли в  София. Д окато в  страната ключов ото място 
се заема от преработв ащата промишленост, то делът ѝ в  столицата е почти дв а пъти по-малък. З а 
сметка на тов а И К Т и аутсорсинг дейностите имат значително по-в исок от средния за страната 
дял; същото в ажи и за търгов ията. Ако тенденциите на изпрев арв ащ ръст на услугите продължат, 
то структурата на икономиката на столицата в се пов ече ще се отдалечав а от тази на страната.



РОБ ОТИ К А
Повече от 24 компании в България разработват продукти, услуги и софтуер в сферата на 
роботиката и автоматизацията. В  сектора са заети повече от 5 000 души, а приходите му за
2019 г. възлизат на 950 млн. лв. Н ад 30 академии и клубове по интереси предлагат курсове по 2019 г. възлизат на 950 млн. лв. Н ад 30 академии и клубове по интереси предлагат курсове по 
роботика за ученици в началните и средните училища в страната. София заема челно място в 
българската екосистема по роботика, тъй като в града се намират както изявени местни 
компании, така и развойни центрове на глобални лидери в сектора.

В  София са и някои ключови академии и образователни институции, както и водещият В  София са и някои ключови академии и образователни институции, както и водещият 
изследователски институт в сектора - И нститутът по роботика към Българската академия на 
науките. София е домакин на специализирани събития по роботика и на проекти в областта на 
високотехнологичната инфраструктура. Проектите включват Центъра за върхови постижения в 
областта на големите данни и изкуствения интелект (G A T E ), новия суперкомпютър в София Тех 
Парк и Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Със своята 
всеобхватна мрежа от утвърдени компании, стартъпи, научноизследователски институти, 
технологични паркове, събития, Н ПО  и образователни институции, София има потенциал да се технологични паркове, събития, Н ПО  и образователни институции, София има потенциал да се 
превърне в столицата на роботиката в Централна и И зточна Европа.

АВ ТОМ ОБ И ЛЕН  СЕК ТОР 
А втомобилната индустрия в България се развива с бързо темпо. София е един от най-големите 
центрове у нас, в който се създават глобални иновации за сектора. А втомобилната индустрия ще 
играе все по-важна роля в икономиката на София, а развитието на индустриалните зони е сред 
приоритетите на Столичната община.

Общ преглед на автомобилната индустрия в Б ългария

-- Над 6 млрд. евро оборот през 2019 г. 
- Очаква се оборотът да се удвои до 2022 г.
- Около 4.5% от Б В П  на страната
- Над 220 автомобилни компании с 28 развойни центъра в Б ългария през 2019 г. 
- 80% от сензорите във всички европейски автомобили са произведени в Б ългария 
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Източник: Аутомотив клъстер България
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АЕРОКОСМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ



ЖИВОТЪТ В СОФИЯ
РАЗХОДИ ЗА ЖИВОТ
С офия продължава да бъде една от най-финансово достъпните столици в Е вропа.
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Източник: Numbeo 2020 г., пазарни наблюдения

Източник: UBS 



• Англо-американско училище в София * 
• Британско училище в София * 
• Американски колеж в София
• Американо-английска академия* 
• Училище B ritanica P ark* 
• D eutsche G oethe S chule * 
•• Частно немско училище „Ерих Кестнер“ *  
• Частно средно училище “Кралица София 
И спанска“

• Френски лицей „Виктор Юго“
• И талиански лицеи (Н УКК)
• Руски лицей* 
• Частно училище „Свети Георги“*
• Канадско училище „M aple B ear“*
• Частно средно училище ЕСП А* 
•• Частно начално училище “Лесна наука за деца”
• Д арби Колидж

*с детска градина

Източници: Метрополитен ЕАД; Център за градска мобилност; 
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ОБЩЕСТВ ЕН ТРАНСПОРТ
М режата на обществения транспорт в София е добре развита и включва различни методи за 
придвижване. Н а територията на Столична община пътниците се обслужват от метровлакове, 
тролейбуси, трамваи, градски автобуси, крайградски автобуси, електробуси. О свен това, на 
основата на П ЧП  действа и услуга за споделено ползване на  електрически тротинетки или 
скутери. 
София разполага и с изградена велосипедна инфраструктура с общо 49, 51 км. велоалеи, като София разполага и с изградена велосипедна инфраструктура с общо 49, 51 км. велоалеи, като 
амбицията на Столична община е скоро да има и услуга за обществено ползване на велосипеди 
под наем.  
М етрото пък свързва града с Терминал 2 на Летище София, Бизнес парк София, повечето бизнес М етрото пък свързва града с Терминал 2 на Летище София, Бизнес парк София, повечето бизнес 
зони в столицата, И нтер Експо Център, Централната жп и автогара, както и големите жилищни 
райони. В момента метрото разполага с общо 48 км дължина на линиите, с 43 функциониращи 
станции. П ревозната способност на метрото в София е 50 000 пътници на час, а минималния 
интервал на движение е 180 секунди. 

МЕЖДУНАРОДНИ УЧИЛИЩА В  СОФИЯ
НАЧАЛНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА:
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НОЩЕН ТРАНСПОРТ
С офия има нощен об ществен транспорт, който между 00:00 и 04:00 часа се об служва от четири линии, които 
свързват големите квартали с центъра на града. Актуалното разписание на линиите можете да видите на 
https://w w w.sofia tra ic.b g/

Източници: Метрополител ЕАД / https://www.metropolitan.bg



НА ЦИОНА ЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
с над 650 000 експоната, това е един от 

най-големите исторически музеи на 
Б алканите

НА РОДЕН ТЕА ТЪР ИВА Н ВА ЗОВ
е една от главните забележителности на 
София, както и най-големият и най-стар 
театър в страната

НА ЦИОНА ЛНА  ХУДОЖЕСТВЕНА  ГА ЛЕРИЯ
с 9 филиала в София, това е 

най-големият музей на изкуствата в 
Б ългария

НА ЦИОНА ЛЕН А РХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
притежава колекция от тракийско злато 
от Б ронзовата епоха, сребърни 
съкровища и антични артефакти

КУЛТУРЕН ЖИВОТ
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КВ А ДРА Т 500
28 зали с 2 000 произведения на 

изкуството от колекцията на 
Националната художествена галерия

МУЗЕЙ  ЗА  И СТОРИ Я НА  СОФИ Я
8 зали, разкриващи историята на града,
в сградата на старата градска баня. 
А рхитектурно бижу от началото на 20-ти век

ТЕА ТЪР СОФИ Я
е най-големият общински театър в града. 

Някои от продукциите имат субтитри на 
английски.

СОФИ Й СКА  Г РА ДСКА
ХУДОЖ ЕСТВ ЕНА  Г А ЛЕРИ Я
разполага с голяма колекция от живопис, 
скулптура, графика, съвременно изкуство 
и фотография и често приветства 
гостуващи изложби
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ХРА М-ПА МЕТНИ К
„СВ ЕТИ  А ЛЕКСА НД ЪР НЕВ СКИ “

е една от най-големите източноправославни е една от най-големите източноправославни 
катедрали в света. Най-високата камбанария 

е с височина 50.52 м, храмът има общо 12 
камбани. В  криптата на храма се помещава 

музеят за християнско изкуство.

Б ОЯНСКА  ЦЪРКВ А
е известна със средновековните си 
стенописи, а от 1979 г. тя е включена в 
списъка на световното културно наследство 
на ЮНЕСКО.

Б А ЗИ ЛИ КА  „СВ ЕТА  СОФИ Я“
Гробниците на А нтична Сердика от 5-ти 

век преди Христа днес са отворени за 
посещения. Средновековната Б азилика 

„Света София“, изградена върху 
гробниците, е дала името на града.

НА ЦИ ОНА ЛНА ТА  Б И Б ЛИ ОТЕКА
„СВ . СВ . КИ РИ Л И  МЕТОД И Й “
е най-голямата библиотека в страната и 
най-старият културен институт на 
следосвобожденска Б ългария.
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СОФИ ЙСКА ТА  ОПЕРА  И  Б А ЛЕТ
е една от главните културни 

забележителности в града и приема 
световноизвестни изпълнители

ЗА ЛА  Б ЪЛГА РИ Я
е главната зала за класическа музика в 
страната

НА ЦИ ОНА ЛНИ ЯТ Д ВОРЕЦ НА  КУЛТУРА ТА
е най-големият конгресен и културен 

център в Б ългария

МУЗЕЙКО
е най-големият научен център за деца в 
И зточна Европа с над 130 интерактивни 
игри върху площ от 2 000 кв.м.
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СОФИ Я ЗА  Д ЕЦА



ТЕ ХНОМ Е Д Ж И К Л Е НД
И нтерактивен технологичен център за деца и 
младежи, които искат да опознаят науката и 

технологиите отблизо.

През юни 2019 г. УНИ ЦЕ Ф постави Б ългария сред 20-те
най-добри страни за семейства с деца в Е С и ОИ СР.
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СВЕ ТОВЕ Н ТЕ АТЪР 
В СОФИ Я
води етовноизвестни 
театрални и танцови 
продукции и изпълнители от 
цял свят в София.

ОПЕ РА В ПАРКА
вече 10 години пренася оперни и балетни представления на 
открито в един от софийските паркове.

ПРОЛЕ ТЕ Н ПАНАИ Р НА 
КНИ Г АТА
е ежегодно събитие, което включва литературни 
четения, представяния на книги и други събития, 
подходящи за всички възрасти.

София Филм Фест 
е едно от водещите кино събития в 
Централна и И зточна Е вропа, включено 
и в класацията на сп. „V ariety” на 50-те 
топ световни фестивали.

ФОТОФАБРИ КА
Е жегоден фестивал и международна 
платформа за професионална 
фотография. Фестивалът е част от 
Календара на културните събития на 
Столична община.

ФОТОФАБРИ КА
Е жегоден фестивал и международна 
платформа за професионална 
фотография. Фестивалът е част от 
Календара на културните събития на 
Столична община.

СОФИ Й СКИ  
МУЗ И КАЛНИ  СЕ ДМИ ЦИ
От 1970 г. насам фестивалът е едно от От 1970 г. насам фестивалът е едно от 
най-значимите международни 
музикални събития в региона. 
Програмата на фестивала включва 
концерти, опера, балет, научни 
конференции в областта на музикалната 
теория, фотоизложби, прожекции на 
филмирани опери, майсторски класове.филмирани опери, майсторски класове.

СОФИ Й СКИ  ФЕ СТИ ВАЛ 
НА НАУКАТА
Първият и единствен в страната 
фестивал за постиженията на учени и 
млади изследователи от България и 
чужбина, насочен едновременно към 
младежи и възрастни.

Е ВРОПЕ Й СКИ  
МУЗ И КАЛЕ Н ФЕ СТИ ВАЛ
Е дно от най-реномираните събития за 
класическа музика в София. Програмата 
му включва концерти със симфонична и 
камерна музика, джаз, филмова музика, 
както и събитие за деца. 

A  to JazZ  
разказва историята на джаза в 
продължение на три дни през месец 
юли. От 2011 г. насам фестивалът е 
посрещнал над 100 000 души публика
и световноизвестни джаз музиканти и световноизвестни джаз музиканти 
като Бранфорд Марсалис, Крисчън 
Макбрайд, Робърт Г ласпър, Кени Г арет, 
Рой Харгроув, Даян Рийвс.

ФЕ СТИ ВАЛИ



72

ВИТОША
Витоша се намира само на 30 минути от центъра и е с изглед към града. П ланината предлага 
развлекателни дейности като преходи, ски, планинско колоездене и скално катерене. Витоша е 
достъпна и с градски транспорт и е обградена от добра мрежа от лифтове, пътеки и планински 
хижи. О бявени бяха планове за свързване на метрото със ски лифтовете в Симеоново.
Витоша предлага два ски центъра и няколко ски писти, включително нощна ски писта. П рез Витоша предлага два ски центъра и няколко ски писти, включително нощна ски писта. П рез 
летния сезон Витоша събира гости за няколко ежегодни събития и фестивали, сред които 
международния фолклорен фестивал „Витоша" и ултрамаратона “Витоша 100 км“. 

МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ
В София има около 30 находища на минерални извори, които могат да се използват както за В София има около 30 находища на минерални извори, които могат да се използват както за 
питейни, така и за лечебни цели, СП А и забавление. П рез 2020 г. се планира да бъде 
реставрирана минералната баня в Банкя, която има потенциала да се превърне в един от 
най-големите СП А и балнеологични центрове в страната.

СОФИЯ – ГРАД НА СПОРТА
П рез 2018 г. София беше обявена за постоянен носител на титлата "Европейска столица на П рез 2018 г. София беше обявена за постоянен носител на титлата "Европейска столица на 
спорта". Градът ще бъде домакин на над 200 спортни събития като част от кампанията през 2020 
г. София предлага няколко десетки паркове и градини, както и спортни клубове за всеки вид 
спорт, който бихте искали да практикувате.

Софийският маратон се провежда за първи път през 1983 г. Той е част от списъка с IA A F  B ro nze Софийският маратон се провежда за първи път през 1983 г. Той е част от списъка с IA A F  B ro nze 
Label събития на М еждународната асоциация на федерациите по лека атлетика. 5KM  RU N  се 
провежда всяка събота сутрин в Южния парк на София. В него се включват деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, родители с детски колички, дори домашни любимци.
Д вете големи изкуствени езера край София – П анчаревското и язовир И скър – предлагат Д вете големи изкуствени езера край София – П анчаревското и язовир И скър – предлагат 
възможности за водни ски, уейкборд и гребане. Любителите на уейкборда предпочитат 
хидропарк „К азичене“, точно до О коловръстния път на София. Река Струма, на час път с кола в 
посока юг, е най-предпочитаното място за каяк и рафтинг в България.
84-километровото дефиле на река И скър е друга популярна зона за преходи на север от София.



П О ЛЕЗ НИ  ВРЪЗ К И
https://w w w.sofia-d a.eu/
А социация за развитие на София е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и 
експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското 
общество, бизнеса, Столичнатa  община и академичните институции. 

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

https://m y health.bg/
П латформата m yH ea lth  e здравния електронен портал на Столична община. Чрез него може да П латформата m yH ea lth  e здравния електронен портал на Столична община. Чрез него може да 
намерите пълен списък на всички общински лечебни заведения: дентални центрове, 
диагностично- консилтативни центрове, медицински центрове, многопрофилни болници за 
активно лечение,специализирани болници, специализирани центрове: подходящи специалисти 
според вашите нужди; да запишете онлайн своя час при избрания лекар, както и актуални 
новини.

http://z oosofia.eu/
Сайта на Зоo логическата градина на София. Н а него може да получите актуални новини около Сайта на Зоo логическата градина на София. Н а него може да получите актуални новини около 
всичко интересно случващо се в зоопарка. Ще намерите и информация за Екологичният 
Н аучно-образователен център към Зоологическа градина и инициативите, които организира. Ще 
намерите и  подробна информация за дарителските и доброволчески кампании, в които може да 
се включите. Също така може да направите вашата виртуална разходка и да се запознаете с 
интерсните животински видове, които се намират на територията на Зоологическата градина в 
нашата Столица.

https://sofia2018.bg/https://sofia2018.bg/
София бе определена за Европейска столица на спорта през 2018 г. 
Н а сайта so fiа2018.b g ще получите актуални новини и информация за спортните събития, 
организирани с подкрепата на фондация София - Европейска столица на спорта, ще намерите 
календар на предстоящите турнири, пълна карта на велоалеите на София, проекти,  снимки от 
изминали събития, информация как да станеш доброволец и как да поддържаш актнивнен начин 
на живот. 

http://artsofia.bg/bghttp://artsofia.bg/bg
Н ай- пълната информация за културните събития в София и региона. 

И Н ФО РМ А ЦИ Я ЗА  СО ФИ Я Н А  СА ЙТА  Н А  Н СИ  
https://bit.ly /3otrfS U
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