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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА
НА СОФИЯ
В последните години София все по-убедително се развива като изключително
привлекателно място за инвестиции. Темпото на работа, което наложихме, изведе
София на водещо място в страната и в международни класации по отношение на
заетост, инфраструктурна обезпеченост, качество на живот, добро образование,
успешен бизнес и ръст на туристите. Местоположението, транспортната свързаност,
но най-вече подготвените и образовани млади хора привличат инвеститорите.
София осигурява най-високия стандарт на живот в страната. За последните
10 години София е и един от градовете с най-висок темп на ръст на БВП на глава от
населението в Европа. Брутният вътрешен продукт на столицата съставлява 40%
от общия за България, а БВП на глава от населението е два пъти по-висок от средния
за страната и постепенно приближава средната стойност за Европейския съюз.
Към края на 2018 г. София привлече половината от чуждестранните инвестиции,
направени в страната ни. В столицата те възлизат на 12.4 млрд. евро или 9 800
евро на човек, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.
Голяма част от инвестициите е насочена към сектори с висока добавена стойност.
Столицата се стреми да насърчава проекти в сферата на развойната дейност,
биотехнологиите, креативните индустрии, производството и технологиите за
устойчиво градско развитие. В момента градът планира 4 нови индустриални зони,
разположени в северните територии, подходящи за стратегически инвеститори.
Един от основните двигатели на столичната икономика са ИТ компаниите, като тук
се намират над 90% от ИТ фирмите в страната. През 2019 г. fDi Intelligence включи
София в класацията „Финтех локации на бъдещето“. Financial Times обяви София за
важна част от „Силициевата долина“ на Югоизточна Европа.
София привлече близо една трета от разпределените фондове по Оперативните
програми. Спечелените за града средства за двата програмни периода възлизат на
4.151 млрд. лева.
Средната заплата в София надвишава средното заплащане за страната с 38%
и доближава европейските нива. Заради концентрацията на високообразовано
население равнището на заетост в София достига 76% през 2018 г., а безработицата
е най-ниска в сравнение с останалите региони в страната – едва 2.1%. Финансовата
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стабилност на града се отбелязва и от международната рейтингова агенция
Standard and Poor’s, която през 2019 г. за поредна година повиши инвестиционния
кредит на София, този път на BBB и положителна перспектива.
София отдавна вече не е само град за бизнес. Благодарение на системните усилия
през последните години и инвестициите, които правим както в градската среда,
така и в културните обекти, София става все по-привлекателна за туристите. За
утвърждаването на града като туристическа дестинация от ключово значение
е разкриването на културно-историческото наследство през последните години.
София попада сред петте европейски града с най-висок ръст на чуждестранните
туристи за периода 2009 – 2017 със среден годишен ръст от 9%.
Нашите усилия са насочени към това да прилагаме иновативни решения в
управлението на града и проектите за неговото развитие. София се променя и
най-важното е, че все повече граждани участват в тази промяна. Градът се развива,
когато последователно, година след година, се работи по стратегически приоритети,
които да подобряват живота на хората. Неслучайно през януари 2020 г. създадохме
специален ресор, който ще бъде ангажиран с дигитализирането и използването
на технологиите от общината, както и с процеса на „отваряне“ на града към
технологичните компании у нас.
Наличието на финансови ресурси и традиции в областта на образованието
са сериозен капитал на София за развитие и инвестиции. През последните
години София все повече се превръща в модерен европейски град и предоставя
изключителна среда за развитие на технологиите и иновациите. Постигнатите
резултати дължим на образованите предприемчиви хора – те са най-големият
капитал на София. Бъдещето на София е в развитието като зелен и иновативен
град и превръщането й в цифрова столица на нови пазари.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
Кмет на София
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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ЗАМ.-КМЕТА НА СОФИЯ ПО ДИГИТАЛИЗАЦИЯ,
ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
София динамично се развива. Градът има силно развита ИТ и технологична
екосистема и успешно се превръща в дестинация за развой и създател на продукти
и решения. Високоефективните производства и бързо развиващият се автомобилен
сектор водят до изграждането на нови индустриални зони. Мисията ни е да
повишаваме иновационния и индустриалния потенциал на града, за да подпомогнем
неговата конкурентоспособност. София е на световната карта, когато говорим
за креативни индустрии като гейминг и филми. София е и една от най-активните
стартъп екосистеми в ЦИЕ.
През 2015 г. София създаде Столичната агенция за инвестиции, която да подпомага
инвеститорите в установяването на техния бизнес в града и да подкрепя местни
компании да намират нови пазари и партньори извън страната. Воден от тази
цел, градът ни изгради стабилни партньорства с други градове в Европа, Азия
и Северна Америка. Днес София е част от глобална мрежа от градове, редовно
участва в големите панаири и изложения по света и е разпознаваема дестинация за
инвестиции, дигитален и иновативен град на таланти.
През 2019 г. София завърши Стратегията за дигитална трансформация на София
(СДТС). Стратегията очертава стъпките към дигитална трансформация чрез
превръщането на града в пазар за местните компании.
През 2020 г. Столичната община обяви създаването на звено за дигитализация,
иновации и икономическо развитие. То ще консолидира и води всички инициативи
на града в посока дигитализация и интелигентен град и ще продължи да подкрепя
високотехнологичните инвеститори в София. За мен е огромна чест да бъда първият
заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София.

ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ

Заместник-кмет на София по
направление „Дигитализация,
иновации и икономическо развитие“
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНОВАЦИИ И
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“
През 2020 г. Столичната община обяви създаването на звено за
дигитализация, иновации и икономическо развитие, което ще подкрепя
развитието на София като интелигентен, дигитален, иновативен и
високотехнологичен град.
Новото направление ще консолидира и води всички инициативи на града
в посока дигитализация и интелигентен град и ще продължи да подкрепя
инвеститори от високотехнологичния и развойния сектор в София.
Звеното ще се концентрира върху увеличаването на броя и качеството на
общинските електронни услуги и реализирането на проекти, свързани с
отворени данни и интелигентно градско развитие.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

ИНОВАЦИИ

ГРАДЪТ КАТО СЪЗДАТЕЛ
НА ПАЗАРИ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОБЩНОСТ

СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА
ОТ КОНТАКТИ

ИНФОРМАЦИЯ И
АНАЛИЗИ

Разработване на решения, подпомагащи дигиталното и
иновационно развитие на София. Осигуряване на високо
качество на живот за гражданите и създаване на нови
бизнес възможности.

Подкрепа на трансформацията на София в платформа за
иновации, позволяваща разработването и прилагането на
нови цифрови услуги и интелигентни решения.
Превръщане на София в пазар за дигитални продукти и
услуги, създадени от софийски компании. Идентифициране
или създаване на пазари за цифрови услуги на местно,
национално или глобално ниво и улесняване на достъпа до
тези пазари.
Увеличаване на броя и качеството на общинските
електронни услуги. Намаляване на административната
тежест и оптимизиране на административните процеси.
Създаване и ангажиране на общност от различни
заинтересовани групи (граждани, НПО, предприятия,
академични среди) с цел улесняване на процеса на
дигитализация и развитието на София като модерен и
интелигентен град.
Установяване на контакти и мрежи с потенциални
местни и международни партньори, научни и
образователни институции, браншови организации,
представители на местната власт.
Предоставяне на информация и анализи, свързани с
дигиталната трансформация, развитието на София като
интелигентен град и състоянието на икономическата
среда в града.
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Като част от Столичната община Агенцията за
приватизация и инвестиции на София безвъзмездно
подкрепя местни и чужди инвеститори да изградят успешен
бизнес в града ни. Ние разказваме техните успешни истории
в страната и по света.
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Конкретни решения къде и как да установите своя бизнес
в София.

Информация и анализи, необходими за установяване на
бизнес в София.

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

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

Практическа подкрепа при установяване на бизнес в София.

Последваща подкрепа на развитието и растежа на бизнеса.
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БЪЛГАРИЯ: ПРОФИЛ НА
СТРАНАТА
Площ: 110 993.6 км²
Население: 7 000 039
Столица: София
Най-голям град: София (население: 1 678 041 вкл. околностите)
Език: Български
Часова зона: EET (UTC+2)
Част от Европейския съюз от 1 януари, 2007 г.
Член на НАТО от 29 март, 2004 г.
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Валутен курс на лев към евро

€ 1 = BGN 1.9558 фиксиран курс

БВП

€ 56.1 млрд. (109.7 млрд. лева)

БВП на глава от населението

€ 7 984 (15 615 лева)

Ръст на БВП
Дял на София от националния БВП

Българска народна банkа
НСИ (2018)
НСИ (2018)

3.1%

Българска народна банка (2018)

40%

Икономически и инвестиционен профил на
София (2019)

БВП на София

€ 22.7 млрд. (44.4 млрд. лева)

БВП на глава от население в София

€ 17 097 (33 437 лева)

Корпоративен данък

10%

Данък върху доходите на
физически лица

10%

Класация „Doing Business“

61-во място от 190 държави

Индекс на
икономическата свобода

37-мо място от 180 държави

Глобален индекс
„Конкурентоспособност“

49 от 140 държави

НСИ (2018)
НСИ (2018)

Световна Банка (2020)

Фондация „Heritage“ (2019)

Световен икономически форум (2019)

През 2020 г. fDi Intelligence класира София в Топ 3 на големите
европейски градове на бъдещето 2020/21 по стратегия за
привличане на преки чуждестранни инвестиции и в топ 6 на
източноевропейските региони на бъдещето.
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ЗАЩО СОФИЯ?
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СОФИЯ: ОБЩ ПРОФИЛ
Със своята хилядолетна история София е един от най-старите градове в
Европа. През 1879 г., след оспорвано гласуване, София е избрана за столица на
отскоро независимата България.
София е най-големият град, център на административната, съдебната
и изпълнителната власт в страната (Народно събрание, Президентство,
Министерски съвет и всички министерства), както и финансов, образователен,
културен, бизнес и най-голям икономически център на България.
Населението на София надвишава 1.3 милиона души (1.6 милиона вкл.
околностите) души на площ от 492 км2, което нарежда града на 15-то
място по големина в Европейския съюз.София произвежда 40% от брутния
вътрешен продукт на България и 1/3 от износа на държавата. Шестнадесет
процента от износа са продукт на ИТ сектора в града.
София има една от най-динамичните стартъп и предприемачески
екосистеми в Централна и Източна Европа поради изобилието от
технически таланти. Капиталът, който е на разположение на местните
стартиращи компании, играе важна роля в позиционирането на София на
предприемаческата карта на Европа. Заетостта в сектора на творческите
индустрии също се увеличава.
София привлича таланти. Двадесет и три от 51 български университета се
намират в София. В града има около 100 000 студенти.
Добре развитата транспортна инфраструктура в града, с обществен авто,
трамваен и електро транспорт, както и растящатата мрежа на метрото
правят София добре свързан град. Най-голямото международно летище в
страната е само на 20 минути от центъра на София.
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ДЕМОГРАФИЯ
НАСЕЛЕНИЕ

Население на София и околностите

Източник: НСИ, 2019

23%

от населението
на страната

25%

от работната
сила в страната

Население на София

Източник: НСИ
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ПАЗАР НА ТРУДА
София е най-големият град в България и един от малкото градове в страната
с растящо население и благоприятни демографски тенденции, подкрепяни от
продължаващия приток на млади хора към града, който подпомага достъпа
до работна ръка . В периода от 2003 до 2018 г. работната сила в града се
е увеличила с 26%, или общо 149 600 души. В момента тя е 716 хил. души.
В София и околностите (до 60 км разстояние от града) работната сила
надвишава 1 млн. души.
Работна сила в София по години

Източник: НСИ

Разпределението във възрастовите групи също е благоприятно.
Разпределение на работната сила по възрастови групи между 15-64 г.,
(в %, за 2018 г.)

България %
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София %						

Източник: НСИ

ЗАЕТОСТ
София има най-високия процент на заетост в България, над средното за ЕС
ниво, както и най-ниската безработица в страната. Данните за заетостта
по икономически дейности показват продължаващото преструктуриране
на икономиката на София поради бързото развитие на секторите ИКТ,
споделени бизнес услуги и аутсорсинг. Броят на заетите в тези сектори се е
увеличил с над 60 000 души между 2008 и 2018 г. и в момента съставлява над
20% от общата заетост в София.

Разпределение на заетите в София по икономически дейности (2018)

Източник: НСИ
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Средна годишна заетост на населението на възраст 15-64 години,%

България %

София %				

Източник: НСИ

ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА „ЗНАНИЕТО“

София се нарежда на 27-мо място от общо 278 европейски региона, включени в
Индекса за работни позиции, изискващи интелектуална дейност, за 2020г.,
със 101 заети в сферата на знанието на всеки 1 000 заети лица. Градът се
представя много добре в технологичните и творческите сектори. Някои от
специфичните предимства на града са в дизайна и ИТ сектора.
Източник: Индекс за работни позиции, изискващи интелектуална дейност, в Европа от 2020 година

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Средната брутна работна заплата в София за 2018 г. достига 19 000 лв.
(9 714 евро). Очаква се тенденцията за покачване на средната заплата от
последните няколко години да продължи и през 2020 г. Въпреки това София
остава един от градовете с най-ниски разходи за трудови възнаграждения
сред столиците в ЕС.
Средна брутна годишна заплата

България %
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София %

Източник: СОАПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на София“, 2019

ИТ и секторът на професионалните услуги, вкл. изнесените бизнес процеси
(BPO), предлагат най-високите заплати в София. Средната заплата в ИТ
сектора е почти двойно по-висока от средната за София, докато BPO
секторът дава средно 26% над средната заплата в града.

Осигурителни разходи за сметка на работодателя – регионално сравнение

*Максималният осигурителен доход е 3 000 лева на месец
Източник: Институт Molinari

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

Работни дни
21 дни на месец
250 дни в годината

Годишен платен
отпуск
мин. 20 дни
на година

Официални празници
през 2020
13 дни

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

Извънреден труд
не повече от 150
работни часа годишно
Продължителност:
50%
Почивни дни: 75%
Национални празници:
100%

Трудови договори

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

Отпуск по майчинство
до 3 години
1-ва година
държавата заплаща
на работника 90% от
месечната брутна
заплата, до определена
фиксирана сума
20

2-ра година
държавата заплаща
380лв. месечно

3-та година
без заплащане
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ЧУЖДЕСТРАННИ СЛУЖИТЕЛИ И
ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КАДРИ
Граждани на всички държави–членки на Европейския съюз, Европейската
икономическа зона и Швейцария имат право да пребивават и работят в
България. Представителите на всички други националности се нуждаят
от разрешително за работа и дългосрочна виза, за да работят и
пребивават в страната. Издаването на разрешително за работа е процес,
иницииран от работодателя.
Видове разрешителни за работа
• Самостоятелно разрешително за работа и пребиваване се издава на
граждани на държави извън ЕС, които кандидатстват за пребиваване
в България с цел работа, или които вече имат валидно разрешение за
пребиваване за цели, различни от работа.
• Европейската Синя карта е разрешително за работа, което дава право
на висококвалифицирани кадри от страни извън ЕС да пребивават и
работят в България. През октомври 2017 г. процедурата за издаване
на Синя карта беше улеснена, а и разрешителното за работа и срокът
за пребиваване в страната се увеличиха до 4 години. Списък на
квалифицираните професии се публикува ежегодно от Министерството
на труда и социалната политика.
• Разрешение за вътрешнокорпоративен трансфер: временна
командировка на чужденец за целите на работа или обучение, важи само
при преместване на ръководители, специалисти и стажанти.
• Разрешение за сезонна работа: граждани извън ЕС могат да сключат
договор с местен работодател за сезонна работа (до 90 дни). През 2017 г.
България преразгледа процедурата за регистрация на сезонните работници,
за да се улесни привличането на работници в сектора на туризма.
• Разрешение за работа за командировани служители: граждани на
трети държави, временно командировани в България в рамките на
предоставянето на услуги с ограничен срок, могат също да работят и
да пребивават в страната за максимум 12 месеца.
Източник: Министерство на труда и социалната политика, KPMG, 2018

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

Двадесет и три от общо 51 университета в страната се намират в
столицата. По-голямата част от населението в трудоспособна възраст в
града, или 51.4%, притежава висше образование. Броят на висшистите се е
увеличил значително спрямо 2011 г., когато е бил около 40%. Очаква се тази
тенденция да продължи не само защото София е градът с най голям брой
студенти в страната, но и защото е притегателен център за възпитаници
на университети от други градове в страната и чужбина.
Население на възраст над 15 г. по степен на образование в София, %

Източник: НСИ, 2019

Големите университети в София
Университет

Брой студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

21 475

Университет за национално и световно стопанство

18 972

Технически университет

10 775

Медицински университет

8 599

Нов български университет

9 321
Източник: opendata.government.bg; данни за 2019 г.

Общият брой на студентите в София е около 100 000 или
40% от всички студенти в страната. На година завършват
около 21 000 души.

23

Брой на обучаващи се студенти в София по тип специалност

Източник: Министерство на образованието и науката

Дуалното обучение, както и повишаването на броя обучаващи се по
STEM 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 образование в чужбина. Германия, Великобритания,
Австрия и Нидерландия са най-предпочитаните дестинации.
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Брой български студенти в чужбина по държави

1. Германия (6 692)
2. Великобритания (6 040)
3. Австрия (4 000)
4. Нидерландия (3 126)
5. Франция (1 300)
6. Италия (1 000)
7. САЩ (800)
8. Испания (800)

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

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

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ
През 2015 г. българското правителство ратифицира План за действие
„Предприемачество 2020 – България“. Стратегията съдържа над 30
конкретни мерки в съответствие с плана за действие „Предприемачество
2020 г.“ на Европейската комисия. Законът за предучилищното и
училищното образование, приет през 2016 г., включва образование по
предприемачеството и дигитални умения в задължителната учебна
програма. Понастоящем, над 27 000 ученици в София, от 1 до 12 клас, имат
часове по предприемачество.
Източници: Министерство на образованието, Министерство на икономиката
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ЕЗИКОВО ОБРАЗОВАНИЕ
Близо 25 чужди езика са част от учебната програма в българската
училищна система.
Брой ученици по изучаван чужд език и ниво на образование в България

Начално
образование

Прогимназиално
образование

Гимназиално
образование
I ниво

Гимназиално
образование
II ниво

Средно
професионално
образование

Общо за
език

199 616

193 013

223 790

116 476

107 314

840 209

Руски

12 812

32 556

69 353

31 959

37 394

184 074

Немски

6 244

12 855

77 037

46 758

30 279

173 173

Френски

2 480

4 327

22 535

14 797

7 738

51 877

Испански

652

3 405

15 072

13 112

1 960

34 201

Италиански

368

713

3 517

2 434

1 083

8 115

Друг

2 047

1 543

3 412

2 882

530

10 414

Общо

224 219

248 412

414 716

228 418

186 298

Език
Английски

1 302 063

Източник: Евростат, 2017
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ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Работната сила в София се отличава с изключително високо ниво на владеене
на чужди езици. Най-разпространени са английският, немският и руският.
Индекс на владеене на английски език

Източник: EF English Proficiency Index, 2018

Най-разпространеният чужд език в страната е английският. Това е и
най-предпочитаният език сред учениците, изучаващи интензивно чужди
езици в гимназиите, и е избран от 64 074 ученици, следван от немския, с
13 283 ученици, и френския с 6 218. Руският е най-популярният избор за втори
чужд език в страната.
Изучаването на редки езици е достъпно предимно в София. Около 2 000
са учениците, които изучават японски, китайски или корейски, над 1 000
изучават иврит, а около 200 изучават все по-популярните скандинавски
езици като норвежки, шведски и датски. Според социологическо допитване,
проведено в София сред населението на възраст между 19-34 г., близо 1/3
отговарят, че владеят повече от един чужд език на средно или по-високо
ниво. Най-често срещаните комбинации са английски и руски, следвани от
английски и немски.
Източник: СОАПИ, доклад „Пазарът на труда София,“ 2017
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ИКОНОМИКА

РЪСТ НА ИКОНОМИКАТА
БВП на София: 44.4 млрд. лв. през 2018
БВП на глава от населението: 33 437 лв. (2.14 пъти над средното за страната)
София е най-голямата областна икономика в страната и произвежда 40%
от БВП на България. Икономиката на града е експортно ориентирана и
формира 1/3 от износа на България на обща стойност от 28.4 млрд. лв. В
последните години икономиката на София се развива с темпове, по-бързи от
тези на много европейски столици. Това се дължи предимно на високия износ
и увеличеното крайно потребление.
Реален ръст на БВП: София, България, %

България %

София %			

Източник: НСИ, ИПИ

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

България %

София %

Източник: СОАПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на София“, 2019
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ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ ПО СЕКТОРИ
Добавена стойност по факторни разходи на нефинансови предприятия в София

Източник: СОАПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на София“, 2019

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ)
За периода 2000-2018 г. инвестициите в София с натрупване са 12.4 млрд. евро
или 51% от ПЧИ в България.
ПЧИ с натрупване към 31.12 за съответната година, млрд. евро

Източник: СОАПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на София“, 2019
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ПЧИ в София по сектори (2000-2018), %

Източник: СОАПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на София“, 2019

ВАЛУТА
Курсът на българския лев е фиксиран към еврото на 1.96 лева за 1 евро,
докато България не стане пълноправен член на еврозоната. България работи
по приемането си във валутно-курсовия механизъм ERM II, известен още
като „чакалнята“ на еврозоната, както и в Банковия съюз.

КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ
Кредитен рейтинг на България
S&P

BBB

Положителен

Ноември, 2019

Moody's

Baa2

Положителен

Август, 2019

Fitch

BBB

Положителен

Март, 2019

Източник: Министерство на финансите

Кредитен рейтинг на София
S&P

BBB

Положителен

Декември, 2019

Източник: Министерство на финансите
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ
Икономически растеж на България
Годишно процентно изменение

Брутна добавена стойност
Брутен вътрешен продукт

Индекс на потребителските цени,
България
Годишно процентно изменение

Източник: Българска народна банка

Платежен баланс, България
% от БВП

Капиталова и финансова сметка
Търговски баланс Текуща сметка

Източник: Българска народна банка

Държавен дълг
% от БВП

Източник: Българска народна банка

Годишна сметка сектор
„Държавно управление“
% от БВП

Приходи
Разходи

Източник: Българска народна банка
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Средно за ЕС
България

Източник: Българска народна банка

Абсорбиране на средства по
европейски програми
% от БВП

Средно за ЕС
България

Източник: Българска народна банка

Нови заеми
млн. лв.
Нефинансови предприятия

Жилищни кредити

Потребителски кредити

Други кредити

Източник: Българска народна банка, Евростат

БАНКОВА СИСТЕМА
Банковата система в България остава стабилна, като се отбелязва ръст
на активите и депозитите и подобрени нива на капиталова адекватност.
Индикаторите на ликвидност са значително по-високи от тези, които
законът изисква. Заемите за домакинства и нефинансови корпорации
продължават своя ръст през 2019 г., като отразяват ниските лихвени
ставки и оптимистичните икономически прогнози.
Общо активите на банковата система в България надвишават 55.51 млрд.
евро, а депозитите достигат 46.93 млрд. евро. Делът на необслужваните
заеми и аванси продължава да намалява, но все още е най средните за ЕС нива.
В България оперират 25 банки или с една по-малко от година по-рано. Това
се дължи на продължаващата в сектора консолидация. Пазарният дял на
петте най-големи банки в страната е 60%. По-голямата част от банките в
България са част от големи международни, главно европейски банкови групи.
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Пазарен дял на местни и чуждестранни банки

Източник: Българска народна банка

Най-големите банки в България по активи
•
•
•
•
•
•

Уникредит Булбанк – част от UniCredit Group (Италия)
ДСК – част от OTP group (Унгария)
ОББ - част от KBC (Белгия)
Юробанк България – част от Eurobank (Гърция)
Първа инвестиционна банка
Райфайзен – част от Raiffeisen Bank International (Австрия)

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

ФИНАНСОВ НАДЗОР
Комисията за финансов надзор (КФН) е независим държавен регулаторен
орган за контролиране на финансовата система, чиято мисия е да подобрява
развитието на прозрачен и ефективен капиталов пазар.
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УСТАНОВЯВАНЕ НА БИЗНЕС
В СОФИЯ
Установяването на компании, включително и на такива с чуждестранно
участие, и придобиването на акции в съществуващи местни търговски
дружества е уредено в Търговския закон. Няма ограничения за участието на
чуждестранни юридически и физически лица.
Видове търговски дружества

• Събирателно дружество
• Акционерно дружество
(еднолични акционерни дружества)
• Командитно дружество
• Дружество с ограничена отговорност • Командитно дружество с акции
(еднолични дружества с ограничена отговорност) • Еднолични търговци
За учредяване на посочените по-горе дружества не се изисква предварително
разрешение от държавни институции с изключение на случаите, включващи
банкови и застрахователни дейности, инвестиционни фондове, управляващи
дружества, инвестиционни посредници или специални концесионни права и други.

ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА
Най-популярните форми на търговски дружества са дружество с ограничена
отговорност (ООД) и акционерно дружество (АД):
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
•
•
•
•

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

Акционерно дружество (АД)
•
•
•
•
•

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

Срок (работни дни)

Такса

Изпълнение на протокола от учредителното
събрание

1 ден

няма

Получаване на нотариално заверено заявление
за съгласие, образец и подпис на управителя и
заверено копие от учредителните документи на
дружеството

1 ден

5 лв.

Депозиране на записания капитал в банка

1 ден

10-30 лв.

Регистрация в Търговския регистър на Агенцията
по вписванията

2 дни

55 лв. за
онлайн
регистрация

Регистрация по ДДС

12 дни

няма

Покупка и регистрация на фискално устройство
(касов апарат)

2 дни

50 - 200 лв.

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

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

няма

1 седмица

няма

Източник: Световната банка, „Икономически профил на България“, доклад Doing Business 2020
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Данъци и такси
Брой
плащания

Данъчна ставка

Данъчна основа

Корпоративен данък

1

10%

Облагаеми приходи

Данък добавена стойност
(ДДС)

1

20%

Добавена стойност

Вноски за социално
осигуряване

1

18.92%

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

1 (на 4
вноски)

10‰ (промила)

Отчетна стойност
и/или брой на
използваните съдове
за отпадъци

Нотариална такса
за прехвърляне на
собственост

1

От 30 до 1 531 лв.
+ 0.1% - 1.5% от стойността
на имота (макс. 6 000 лв.)
Върху нотариалната такса се
начислява и 20% ДДС.

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

Данък при придобиване на
имоти

1

3%

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

1 (на 2
вноски)

1.875‰

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

1 - 12

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

Тип превозно средство

1 (на 2
вноски)

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

Тип превозно средство

Застрахователен премиен
данък

1

2.0%

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

1

10%
(има изключения)

Данъци върху горивото

1

-

Данък/такса

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

Данък върху
недвижимите имоти
Винетка*
Данък за превозните
средства**

Застрахователна
стойност

Брутни разходи

Включени са в цената
на горивото

*Винетка: 97 лв. годишна винетка за автомобил < 3.5 тона и < 8 места
**Данък за превозните средства: 83 лв. за 4-годишен автомобил със стандарт EURO 6, регистриран в София
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ПООЩРЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ
Мерките за насърчаване на инвестиции в България са национални и
местни. Предоставят се чрез сертифициране на инвестиционния проект
с инвестиционен сертификат. Процедурата по сертификация отнема
няколко седмици.
Национални
издават се от българското
правителство чрез Българска агенция за
инвестиции (БАИ)
Клас Б

Местни
издават се от
СОАПИ
Клас В*

Приоритетен

Клас А

€ 50 M
50 – 150
работни
места

€ 1 -5 M
25 – 150
работни
места

€ 500 K – 2.5
M 10 – 100
работни места

Съкратени
административни процедури

✔

✔

✔

✔

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

✔

✔

✔

✔

Индивидуално обслужване

✔

✔

Финансова подкрепа за
професионално обучение

✔

✔

✔

Възстановяване на разходите
за социални осигуровки

✔

✔

✔

Финансиране на
изграждането на техническа
инфраструктура

✔

✔

Публично-частни
партньорства

✔

Без данъци при смяна на
статута на земята

✔

Право на придобиване
на имоти на цени под
пазарните

✔

Субсидии за научна и
развойна дейност

✔

THRESHOLD

Размер на инвестицията

до € 1 M >1
работно място

✔

Клас В се издава за проекти на територията на Столичната община.
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Критерии за сертифициране
1. Сектор*
За да бъде издаден сертификат клас А, Б или Приоритетен, инвестицията
трябва да бъде в следните сектори:
- Производство
- Сектор на услугите, включително:
високотехнологични дейности в областта на ИКТ, научноизследователска и
развойна дейност*, аутсорсинг на бизнес процеси, дейности на централни
офиси, образование, здравеопазване, складови и спомагателни дейности за
транспорт, счетоводство и одит, архитектура и инженерство.
*Високотехнологичните сектори подлежат на по-ниски критерии за размера на инвестицията и броя на
работните места.

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

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

АРБИТРАЖЕН СЪД
В София има редица независими арбитражни съдилища, които решават
спорове за гражданска и търговска собственост, а също и спорове, насочени
към попълването на пропуски в договори или нанасянето на корекции,
свързани с нововъзникнали обстоятелства между различни страни,
физически или юридически лица. На този етап арбитражът е приложим
главно в областта на търговските спорове.
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ТРАНСПОРТ И СВЪРЗАНОСТ
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Летище София е най-голямото летище в България. През септември 2019 г.
беше избран нов концесионер за следващите 35 г. Той ще извърши значителни
инвестиции в инфраструктурата, включително в изграждането на трети
терминал до 2030 г.

7 107 096
ПЪТНИЦИ
(2019)

2.1%

РЪСТ НА БРОЯ
ПЪТНИЦИ
(2019)
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НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ
ЛИНИИ
(2015-2019)

20 МИН

РАЗСТОЯНИЕ
ДО ЦЕНТЪРА НА
ГРАДА

През 2019 г. Летище София обслужи рекордните 7.1 милиона пътници след
няколко години на непрекъснат ръст на пътникопотока. От 2015 г. насам
броят на обслужените пътници е нараснал със 74%.
През 2019 г. Летището е обработило 23 987 тона карго – ръст от 7.8%
спрямо 2018 г.
Самолетодвижения

Най-популярната дестинация за 2019 г. отново е Лондон, следвана от два
немски града – Франкфурт (на Майн) и Мюнхен.
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Летище София: Топ дестинации по брой пътници, 2019
1. Лондон

4. Виена

7. Тел Авив

2. Гранкфурт

5. Милано

8. Варна

3. Мюнхен

6. Амстердам

9. Париж
Източник: Летище София

МАГИСТРАЛНА МРЕЖА
През София преминават 3 паневропейски транспортни коридора. София
е добре свързана с останалата част на България, Черноморското
крайбрежие, пристанището в Бургас, както и с границите с Турция,
Гърция (Солун) и Сърбия чрез Северната скоростна тангента, Софийския
околовръстен път, автомагистрала Тракия (А1), автомагистрала Хемус (А2)
и автомагистрала Струма (A3).

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Източник: Министерство на транспорта
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ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Източник: Български държавни железници

ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
София има една от най-високите интернет скорости в Европа както по
отношение на свалянето (download), така и по отношение на качването
(upload) на информация – съответно 24 и 21 мегабита в секунда (mbps).
96% от домакинствата в България имат интернет покритие, а 75% от
тях имат ултра-високоскоростно покритие, сравнено със съответно 97%
и 60% в ЕС.
Месечен абонамент за интернет за бизнес клиенти струва от 35 лв./18 евро
(50 mbps) до около 55 лв./28 евро (100 mbps) без ДДС. Налични са и по-високи
скорости до 1 гигабит в секунда.

Източник: Индекс на дигитални икономика и общество (DESI) 2019, testmy.net
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ДОСТЪП ДО
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
България е нетен износител на електроенергия през последните 10+ години.
Енергийният сектор на страната е добре развит и разполага с разнообразни
източници, състоящи се от топло- и водноелектрически централи, ядрени и
възобновяеми енергийни източници.
Основният доставчик на електроенергия в София е „ЧЕЗ България“ ЕАД. През
2014 г. е създадена „Българската независима енергийна борса“ (БНЕБ) със
стартирането на организиран борсов пазар за търговия на едро на т.нар.
пазар „Ден напред”. БНЕБ работи за развитието на организиран пазар за
електроенергия в България на основата на прозрачни и недискриминационни
принципи. Сегментът „В рамките на деня“, както и Централизираният пазар
за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни
договори стартираха дейност през 2018 г. Цената на електроенергията за
промишлена употреба в България е сред най-ниските в Европа.
Източник: eso.bg, ibex.bg, me.government.bg

Цена на електроенергия за небитови потребители за януари – юни, 2019 г.
Годишно потребление на
електрическа енергия в хил. кВтч

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

евро/кВтч

< 20

0.249

0.127

20 < 500

0.234

0.119

500 < 2 000

0.208

0.106

2 000 < 20 000

0.192

0.098

20 000 < 70 000

0.176

0.090

70 000 ≤ 150 000

0.161

0.082

> 150 000

0.145

0.074
Източник: НСИ
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ПРИРОДЕН ГАЗ
Основни доставчици на природен газ в България и София са „Булгаргаз” ЕАД
и „Овергаз”.
Цена на природен газ за небитови потребители за януари – юни, 2019 г.
Годишно потребление на
природен газ в ГДж

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

евро/ГДж

< 1000

24.008

12.275

1 000 < 10 000

22.770

11.642

10 000 < 100 000

20.078

10.266

100 000 < 1 000 000

16.923

8.653

1 000 000 ≤ 4 000 000

15.645

7.999

≥ 4 000 000

конфиденциални данни

конфиденциални данни
Източник: НСИ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Водоснабдител и доставчик на услуги за пречистване на отпадъчни води в
София е „Софийска вода” АД.
Цена на водоснабдяване за небитови потребители за 2019 г.
Водоснабдяване, канализация,
пречистване на отпадъчни води

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

евро/м3

Степен на замърсяване 1

2.636

1.348

Степен на замърсяване 2

2.980

1.524

Степен на замърсяване 3

3.180

1.626
Източник: Софийска вода
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ОФИС И ИНДУСТРИАЛНИ
ПЛОЩИ
РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ
Според доклад на Световната банка процесът по издаване на разрешителни за
завършване на строеж на обикновен склад в София, включително свързването
му с вода и канализация, изисква 18 процедури и отнема 97 дни, с възможност
да се съкрати срещу допълнителни такси за определени общински услуги.
Индексът за контрол на качеството на строеж за България е 14.0 (от 15), като
само три държави в света имат по-висок резултат.
Издаване на разрешителни за строеж в София
Показател

София

Европа и Централна Азия

ОИСР висок доход

Процедури (брой)

18

16

12.7

Срок (дни)

97

170.1

153.1

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

14

12

11.5

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

2-2.1М м²
Налични офис площи
клас А и Б

383-413K м²
Офис площи в строеж

8-15 €/м²
Наемни цени –
клас А и Б

9.1-9.5%
Свободни площи

7.5-8%
Доход при инвестиция

~150 000 м2
Нови проекти в очакване
разрешително за строеж

ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ В СОФИЯ
Пазарът е доминиран от строителство по поръчка (built-to-suit) или за
собствени цели. Въпреки това, повече от половината от офис площите в
строеж са спекулативни. Повечето наематели са компании от секторите
логистика и търговия, вкл. електронната търговия.

1.1-1.3М м²
Налични индустриални
площи клас А и Б

145-185К м²
Индустриални площи в
строеж

2-7%
Свободни площи

8.5-9.5%
Доход при инвестиция
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2.5-5 €/м²
Наемни цени

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В СОФИЯ

391-425К м²
Налични търговски
площи

40 000 м²
Търговски площи в
строеж

6-9%
Свободни площи

7.25%
Доход при инвестиция

39 €/м²
Средна наемна цена

Източник: водещи агенции за недвижими имоти, данни за третото тримесечие на 2019 г

БИЗНЕС ЗОНИ В СОФИЯ

1. бул. Тодор Александров
2. Централна бизнес зона
3. Зона „Sofia Square”
4. Зона Хладилника
5. Зона София тех парк
6. Зона Capital Fort
7. Бизнес парк София
8. бул. България
9. Зона Летище София
10. Зона Камбаните
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SOFIA TECH PARK
София Тех Парк, първият научно-технологичен пак в България, е създаден в
София през 2015 г. с цел да насърчава развитието на развойната дейност,
иновациите и технологичния капацитет в страната. Паркът включва
обширен лабораторен комплекс, иновационен форум, интерактивния
център за деца „ТехноМеджикЛенд“ и инкубатор за иновативни компании.
Паркът приютява над 30 компании и стартъпа. Над 200 събития се
провеждат годишно в комплекса. През 2020 г. Паркът отвори ново споделено
пространство, наречено „GroWorking”, също и т.нар. Club House, където ще се
провеждат нетуъркинг събития в сферата на технологиите и иновациите.
Площ: 57 000 м2
Лабораторен комплект: 11 високотехнологични лаборатории на площ
от 10 000 м2
Иновационен форум: капацитет 1 000 места
ТехноМеджикЛенд: над 45 интерактивни експеримента за деца от 7 до 14 г.
Източник: София Тех Парк
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ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПАРКОВЕ
В И ОКОЛО СОФИЯ
Над 15 индустриални и логистични парка са разположени в или около София,
включително най-голямата икономическа зона в региона – София-Божурище,
както и територията на бившия комбинат „Кремиковци“.
Индустриални зони и логистични паркове

Източник: Forton I Cushman&Wakefield, НКИЗ

Икономическа зона СофияБожурище
Икономическа зона София-Божурище
се стопанисва от Националната
компания индустриални зони.
Зоната се намира на 15 км от
центъра на София и на 23 км
от Летище София. Площта на
комплекса е 3 038 527 м2
Индустриална зона Кремиковци
Площта на бившия металургичен
комбинат „Кремиковци“ е уникален
имот с площ от 7.4 млн. м2.
Имотът има цялата необходима
инфраструктура, за да се

превърне отново в най-голямата
индустриална зона в България.
През последните години земята
беше разчистена от стари сгради и
ненужна подземна инфраструктура,
за да бъде подготвена за бъдещи
инвеститори. В близост до
комплекса има множество държавни
и частни имоти, които също
са пригодни за промишлени и
логистични съоръжения. Районът
има потенциала да стане един от
най-големите промишлени центрове
в ЕС. Развитието му е приоритет
както на местната, така и на
държавната власт.
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ФИНАНСИРАНЕ
Налице са многобройни източници на финансиране за фирми и публични
и частни организации в България. Основният орган, контролиращ
управлението на финансовите инструменти на национално ниво, е Фондът
на фондовете.

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

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

Източник: Фонд на фондовете

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Общинският гаранционен фонд за МСП (ОГФМСП) е финансов инструмент
на Столичната община в подкрепа на предприемаческата и иновационната
екосистема. В допълнение към своята обща гаранционна схема Фондът
оперира и програма ФИСП - Финансиране на иновативни стартиращи
предприятия.
ФИСП

Обща програма

• Гаранции до 50% и до 30 хил. лева

• Гаранции до 50% и до 150 хил. лева

• Максимален гаранционен срок - 60 месеца

• Максимален гаранционен срок – 84 месеца

• Предприятие на <3 години или което
разработва иновативни проекти

• Обезпечение 60% от стойността на
кредита

• Обезпечение 60% от стойността на кредита.
Източник: ОГФМСП
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИАНМСП прилага държавните политики за подпомагане на
предприемачеството и развитието и интернационализацията на МСП.
Агенцията организира бизнес делегации и участия в търговски изложения
в чужбина. Други програми на Агенцията са:
• Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП (до 12 000 евро)
• Националният иновационен фонд, част от Националната
иновационна стратегия, предоставя до 250 000 евро
за промишлени научни изследвания и експериментални разработки в
областта на мехатрониката и чистите технологии, информационните и
комуникационните технологии, здравните и биотехнологии, технологиите
в творческите и развлекателните индустрии (креатех).

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

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

VC етап

Етап на растеж
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СТАРТЪП ЕКОСИСТЕМАТА В СОФИЯ
София има една от най-активните стартъп и предприемачески екосистеми
в Централна и Източна Европа – в града функционират стартъп асоциация,
асоциация на бизнес ангелите и клубове за ангелски инвеститори.
През 2019 г. София получи акредитация за френски технологичен хъб
в мрежата FrenchTech (French Tech Label). Градът се присъедини към
международна общност от над 50 иновационни и технологични центрове.
По данни на Dealroom.co, през последните 6 години в София са проведени
246 рундове на финансиране. Така София се нарежда на 3-то място в ЦИЕ
по брой инвестиционни рундове, веднага след Варшава и Талин. България
разполага с диверсифицирано портфолио от технологични стартъпи в
различни индустрии. Около 15% от българските стартъпи са в т.нар. дийп
тех сектори, сред които изкуствен интелект, аерокосмически технологии,
роботика и интернет на нещата.
Предприемачите, които нямат предишен опит, могат да се възползват
от местни инкубатори и пре-акселератори, за да получат знания и насоки
за започване на бизнес. Освен това VC общността в София подпомага
разрастването на стартиращи фирми и компании в етап на растеж.

Стартъп екосистемата в България заема 35-то място в света
през 2019 г. според класацията на стартъп екосистемите,
изготвена от StartupBlink..
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СПОДЕЛЕНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА
В СОФИЯ
София има повече от 35 технологични, креативни, социални и други споделени
работни пространства (коуъркинг). Техният брой продължава да расте.

54

ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ В СОФИЯ
София се развива като технологичен, иновационен, креативен и
предприемачески център на Балканите. В допълнение към ежедневните
срещи, събития за споделяне на знания и високо специализирани конференции,
София е домакин на няколко от най-големите събития в Югоизточна Европа.
ЯНУАРИ
25
31 – 2

TEDx Vitosha
Sofia Game Jam

ФЕВРУАРИ
20
20-23
27

Innovation Explorer
Additive Days
Annual Fintech &
InsureTech Summit

МАРТ
5
12
19-20
26

E-Government Forum
Women Tech Sofia
Startup Europe Week Sofia
Smart Cities and Mobility Forum

АПРИЛ
4
2-4

TEDx Sofia
18th e-Society Conference

МАЙ
14-17
27-28
28-29
29-31
30
TBA

11

Pitch2Pitch - Grand Final

АВГУСТ
TBA

Dev.BG Annual Conference

СЕПТЕМВРИ
TBA
12-13
17
24-25
29

Annual Digital Finance Forum
Aniventure Comic Con
Tuk-Tam Career Hive
Biotech Atelier 3.0
Urban Development Forum 2020

ОКТОМВРИ
1-2
10
TBA
TBA
30-31

Webit Balkans
DevFest Bulgaria 2020
HackConf
Robotics Strategy Forum 2020
SlavConf. 2020 | Pathways

НОЕМВРИ
Sofia Science Fest
JPrime Conference
DigitalK
Total Chaos
Telus International Game Show
AIBEST Regional Conference

ЮНИ
6
TBA

ЮЛИ

AI and IoT Bulgaria Summit 2020
Supersonic

TBA
17-18
18-19
TBA
20-21
TBA
TBA
TBA

Growth Summit
Eastern European Gaming Summit
BEGE EXPO
Global Tech Summit
Js. Talks Bulgaria
Sofia Game Night
Cloud Sofia Summit
International Life Science & AI
Clusters Conference

55

ДИГИТАЛНА СОФИЯ
През 2015 г. Столичната община прие „Иновационна стратегия за
интелигентна специализация 2014-2020” (ИСИС), която поставя ИТ и
креативните индустрии като приоритетни.
През 2019 г. София, представлявана от Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции (СОАПИ), създаде Стратегията за дигитална
трансформация на София (СДТС) – по методология на ЕК и с участието на
над 100 заинтересовани страни. Целта на Стратегията е да подпомогне
местната технологична екосистема като превърне София в платформа за
дигиталните продукти, които се създават в града.
Градът вече изпълни една от първите стъпки, предложени от СДТС. Създадено
бе ново звено в Столичната община, както и нова позиция: заместник-кмет по
направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.
През 2019 г. стартира Центърът за върхови постижения в областта
на големите данни и изкуствения интелект (GATE) като съвместна
инициатива между Софийския университет, университета Chalmers,
Швеция, и индустриални технологии Chalmers, Швеция (Chalmers Industrial
Technologies). GATE ще разработва иновации в четири стратегически
направления: градове на бъдещето, интелигентно правителство,
интелигентни индустрии и цифрово здравеопазване. Участниците
ще могат да провеждат експерименти и изпитания в три модерни
технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда
(City Living Lab), за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията
(Digital Twin Lab) и за виртуална реалност и визуализация на големи данни
(Open Visualization Lab).
Един от първите проекти на GATE ще бъде свързан с изграждането на
градски информационен модел (CIM) или дигитален близнак на един квартал
в София.
Един от 8-те нови суперкомпютри на Европейския съюз ще започне работа в
София през 2020 г. и ще бъде на разположение на местната екосистема за
целите на науката и бизнеса.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНДУСТРИИ
В СОФИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)

ИКТ секторът в България
През 2018 г. броят на заетите в ИКТ сектора в България достигна 100 000
души или 3% от всички работни места в страната, по данни на НСИ. Около
90% от българските ИКТ компании и 86% от ИКТ специалистите или 85 146
души работят в София.
Българската софтуерна индустрия

€1.5 млрд.

€2.8 млрд.

Приходи 2018

Приходи 2019
(предварителни данни)

23%

Ръст на оперативните
приходи през 2018 г.

10%

Ръст на работните места
през 2019 г.

9%

Ръст на работните места
през 2018 г.

88%

Ръст на работните места
между 2013 и 2018 г.

3.4%

Дял на индустрията от БВП

Софтуерната индустрия ще достигне приходи от EUR 5 млрд. през следващите
5 години, според БАСКОМ.
Източник: БАСКОМ Барометър

През 2019 г. платформата Skillvalue постави
България на 12-то място сред страните с най-добри
софтуерни разработчици в света.
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ИКТ секторът в София
ИКТ е един от най-бързорастящите сектори в София. Днес той произвежда
19% от БВП на столицата. Секторът е предимно експортно ориентиран и
през последните няколко години все повече се насочва към проекти с висока
добавена стойност и към разработването на собствени продукти. ИКТ
секторът привлича най-много преки чуждестранни инвестиции в София. През
2018 г. той е привлякъл 30% от всички преки чуждестранни инвестиции или
240 милиона долара за най-малко 16 нови проекта.
Източник: fDi Markets

19%

от икономиката на София

86%

от българските ИТ
специалисти

16%

от износа на София

12%

от работната ръка в София

90%

от технологичните
компании в България

13.3%

от ПЧИ с натрупване в
София

Източник: СОАПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на София“, 2019

София заема второ място сред Топ 10 на найбързорастящите технологични центрове в Европа по
данни на доклада State of the European Tech, 2018.

59

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI)
Българската AI стартъп екосистема е все още в началото на своето развитие,
но през последните години расте със завидно темпо.

~2/3

от оперативните приходи
са реализирани от развойни
центрове на големи
международни компании

AI решения

за търговията, финансите и
медийния бизнес

68%

от всички AI компании са
стартъпи и скейлъпи

>3 000

работни места или >3%
от ИКТ специалистите в
България

NLP

традиции в обработката на
естествен език (NLP)

Източник: Доклад „Българската AI екосистема“, See News и Vangavis, данни за 2017 г.

През 2019 г. стартира Центърът за върхови постижения в областта
на големите данни и изкуствения интелект (GATE) във Факултета по
математика и информатика на Софийския университет.
Фондът за рискови инвестиции BrightCap Ventures създаде програма за
компании в сферите: AI, интернет на нещата, блокчейн, задълбочени
анализи (advanced analytics), автономни технологии и квантови компютри.
Клъстер Изкуствен Интелект България беше създаден през 2019 г., за да
подкрепи развитието на сектора и насърчи създаването на иновации.
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ФИНТЕХ
София е една от най-бързоразвиващите се финтех дестинации в ЦИЕ, като
83% от българските финтех компании са в столицата.

>EUR 200млн
Оперативни приходи

35.5%

годишен ръст на
приходите

6 години

средна възраст на
фирмите

30%

от фирмите са в
сферите лични финанси
и капиталови пазари

30%

от фирмите са в
сферите разплащания
и фактуриране

10%

от фирмите са ИТ
компании с финтех
решения

Финтех компаниите са подкрепяни от множество инвестиционни фондове,
бизнес ангели, частни инвеститори и местни банки.

Финтех: рискови инвестиции по сегменти

Източник: Българска финтех асоциация, 2019

Често България се използва като тестов пазар, докато амбицията
на компаниите е да работят на глобално ниво. Все по-често финтех
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компаниите си партнират с традиционни финансови институции (напр.
банки) и разработват решения заедно. Броят корпоративни акселераторски
програми в сектора продължава да расте.

През 2019 г. докладът „Финтех локации на бъдещето
2019/20“, изготвен от fDi Intelligence, постави София пред
52 други града от целия свят и определи столицата като
номер едно в света по ефективност на разходите.

ПРОПТЕХ
В София има над 13 проптех компании, като един от местните стартъпи
получи инвестиция от 2.7 млн. евро в края на 2019 г. Някои компании
имат повече от 20 години опит в разработването на технологии като
информационното моделиране на сгради (BIM) за индустрията с недвижими
имоти. Други технологии, които проптех компаниите използват, включват
виртуална и добавена реалност, изкуствен интелект, машинно обучение,
големи данни, блокчейн и други.
Източник: Bulgaria: PropTech & ConTech Mapping Report 2019
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АУТСОРСИНГ И СПОДЕЛЕНИ
БИЗНЕС УСЛУГИ
България е в Топ 3 на локациите за бизнес услуги в ЦИЕ, според индекса Global
Services Location Index, изготвен от A.T. Kearney през 2019 г. Разгледаните
критерии включват: финансова привлекателност, способности и
наличност на служители, бизнес среда и дигитален резонанс. България
се представя най-добре по критерия за финансова привлекателност и е
много конкурентоспособна и по отношение на бизнес средата. Освен това
България има добре развита телекомуникационна инфраструктура, като
скоростта на интернет връзката е сред най-бързите в Югоизточна Европа.
Регламентите за сигурността на информацията и поверителността са в
съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.
Global Services Location Index: регионално сравнение

Източник: A.T. Kearney GSLI, 2019

През 2018 г. индустрията за изнесени услуги, която включва ИТ и бизнес
услугите, произведе 5.2% от националния БВП, реализирайки приходи в
размер на 2.4 млрд евро. Секторът отчете ръст от 19.5% на годишна
база. В края на 2018 г. заетите достигнаха 73 694 души. Очакванията 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 БВП.
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Оборот на изнесените ИТ и бизнес услуги в България (млрд. евро)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИТ услуги

0.48

0.59

0.72

0.84

1.01

1.21

1.46

1.76

2.12

Бизнес услуги

0.73

0.93

0.98

1.17

1.39

1.63

1.92

2.25

2.65

Общо изнесени
услуги

1.21

1.52

1.7

2.01

2.4

2.84

3.38

4.01

4.77

Източник: AIBEST Annual Industry Report, 2019

ИЗНЕСЕНИ БИЗНЕС УСЛУГИ В СОФИЯ
Българският сектор за изнесени услуги е концентриран в София. Централите
на 81.6% от компаниите са в столицата. Между 2014 г. и 2018 г. броят на
компаниите за изнесени бизнес услуги в София нараства със средно 10% на
година. Същевременно броят на заетите се увеличава още по-бързо – с 15% на
година. Основните външни пазари, които софийските компании обслужват,
са: САЩ, Великобритания, Германия, Нидерландия, Швейцария, Франция,
Австрия, Белгия, Италия, Швеция, Австралия, Русия, Китай и Индия.
Брой на аутсорсинг компаниите в София, техните служители и оборот

Източник: AIBEST Annual Industry Report, 2019

През 2019 г. Софийският университет, съвместно с Асоциацията за
иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), създаде нова магистърска
програма – „Аутсорсинг проекти и компании“.
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ЦЕНТРОВЕ ЗА СПОДЕЛЕНИ УСЛУГИ
Големи международни компании от сферите на бързооборотните
стоки, селското стопанство, логистиката, финансите и застраховките,
здравеопазването и медийната индустрия избраха София за своите
центрове за споделени услуги. Дейностите им у нас включват човешки
ресурси, финанси и счетоводство, ИТ, логистика, доставки и сделки,
продажби и грижа за клиентите. Името на София се свързва с отлични ИТ
умения. Градът е водещ хъб за споделени услуги в Европа и региона.
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.

АУТСОРСИНГ
Компаниите в София предлагат услуги в сферите: ИТ, процеси на знанието,
човешки ресурси, финанси и счетоводство и други, освен стандартните
гласови услуги. Повечето компании извършват гласов аутсорсинг или такъв
в човешките ресурси, съответно 101 и 73 компании.
Брой на аутсорсинг компаниите в София по сектори

Източник: AIBEST Annual Industry Report, 2019

През 2018 г. базираните в София компании са имали средно 148 служители.
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Брой заети в базираните в София компании

Източник: AIBEST Annual Industry Report, 2019

ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ
София е център на културните и творческите индустрии в България и има
потенциал да бъде сред водещите европейски креативни хъбове. Близо
80% от сектора е съсредоточен в града. 62% от всички заети в сектора в
България работят в София. Над 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. Заетостта в сектора расте постоянно.
Общ преглед на творческия сектор в София

12+

€ 910.8 млн

4ти

творчески подсектора

ръст на добавената
стойност по факторни
разходи (2008-2015)

по размер дял от
столичната икономика

Над 8%

60 000 +

€ 208.4 млн

от БВП на града

заети в креативния
сектор

ПЧИ в креативните
индустрии в София

Източник: Доклад „София - град на творческата икономика“, НСИ, ИПИ, СОАПИ
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ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ

Филмовата индустрия и допълващите я услуги са добре развити в София. Много
професионални организации, обединяващи режисьори и продуценти, се намират
в София. В града се намира и едно от водещите студиа за кинопроизводство в
Европа. Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов“ (НАТФИЗ) - София е най-голямата в България. От създаването си през
1997 година, София Филм Фест се превърна в най-големия и най-важен филмов
фестивал на Балканите. През 2014 г. София се присъедини към мрежата от
творчески градове на ЮНЕСКО и получи титлата „Град на киното“.
Общ преглед на филмовата индустрия в София

900+

фирми и организации

3 900+
заети

93.5%

ръст на добавената
стойност по факторни
разходи (2008-2015)

Източник: Доклад „София – град на творческата икономика“, НСИ, СОАПИ

ГЕЙМИНГ ИНДУСТРИЯ

Геймингът е сред най-бързоразвиващите се творчески индустрии в София и
започва активното си развитие от средата на 90-те години.
Към момента в София има над 35 гейминг компании, включително филиали на
световни лидери, утвърдени български студиа, както и малки инди студиа.
Създаваните игри покриват целия гейминг спектър: образователни, casual,
стратегически, RPG, AAA игри, игри с виртуална реалност и др. и обхващат
всички платформи: мобилни устройства, конзоли и компютърни платформи.
Общ преглед на гейминг индустрията в София

2/3+

35+

от гейминг сектора
в България

гейминг компании

127%

Най-висок
растеж

ръст на добавената
стойност по факторни
разходи (2008-2015)

1 100+
заети

сред всички творчески
индустрии

Източник: Game Dev Summit, НСИ, доклад „София - град на творческата икономика“, СОАПИ.
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ТУРИЗЪМ

София е на второ място в Европа по ръст на чуждестранните посетители
през 2017 г. и е сред петте града в Европа с най-висок ръст на чуждестранните
туристи за периода 2009-2017 г. със среден ръст от 9% на година.
Топ градове в Европа по ръст на международните посетители, 2018 г.

Source: Mastercard Global Destination Index, 2018

През 2018 г. София е била посетена от 1 384 963 туристи, 67% от гостите
на града са чужденци. От 2009 г. насам се наблюдава стабилен ръст на
туристите в София, който е особено забележим през последните няколко
години: от 2015 г. насам броят чуждестранни туристи е нараснал с 44% - от
640 621 през 2015 г. до 922 075 през 2018 г.
След значителния ръст през 2016 и 2017 г., когато София отбеляза около 13%
увеличение при броя на регистрираните в местата за настаняване туристи и
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около 15% увеличение на броя на реализираните нощувки, през 2018 г. темпът
на ръст се забави. Това се дължи на постепенното насищане на пазара, както
и на активното присъствие на онлайн платформи за настаняване като
Airbnb, данните от които все още не са част от официалната статистика.
Според изчисления на Общинско предприятие „Туризъм“ реалният ръст
на броя туристи и нощувки през 2018 г. е около 10%. Очаква се ръстът на
туристическият сектор да продължи и през следващите няколко години,
макар и с по-бавни темпове.

Посетители на София (2015-2018)
Брой
туристи

Ръст на
туристите
(%)

Брой
чуждестранни
туристи

Дял на
чуждестранните
туристи (%)

Ръст на
чуждестранните
туристи (%)

Брой
нощувки

Ръст на
нощувките
(%)

2015

1 061 522

9.7%

640 621

60%

9.4%

1 872 978

8.5%

2016

1 197 564

12.8%

738 697

62%

15.3%

2 126 462

14%

2017

1 346 993

12.5%

882 142

65%

19.4%

2 444 684

15%

2018

1 384 963

2.7% (10%)*

922 075

67%

4.5%

2 488 490

1.8% (10%)*

* Вкл. онлайн платформите за настаняване в частни домове.		

Източник: ОП „Туризъм“

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

Брой
посетители

Дял

Промяна %

1

Италия

64 895

7.04%

-6.89%

2

Германия

62 209

6.75%

0.93%

3

Израел

61 050

6.62%

18.56%

4

Гърция

59 074

6.41%

2.19%

5

Великобритания

55 493

6.02%

-14.34%

6

Турция

42 206

4.58%

-5.51%

7

САЩ

41 278

4.48%

-0.49%

8

Франция

37 200

4.03%

8.15%

9

Испания

35 643

3.87%

7.69%

10

Румъния

31 690

3.44%

3.03%
Източник: ОП „Туризъм“
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ПРОИЗВОДСТВО

Преработващата промишленост формира 10% от икономиката на София през
2018 г. и 17.5% от износа на града. В нея работят над 71 000 души или 9.7% от
всички заети в София. През последното десетилетие добавената стойност
по факторни разходи на сектора и неговият дял в местната икономика се
увеличиха, докато броят заети намаля. Тази тенденция свидетелства за
нарастващата ефективност на индустрията вследствие на модернизацията
и капиталовите инвестиции, например в нови технологии.
Преработващата промишленост е вторият най-голям инвеститор в
дълготрайни материални активи (след сектора „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“). Производството е постоянен реципиент на
ПЧИ през последните години. Към края на 2018 г. секторът е привлякъл 15%
от преките чуждестранни инвестиции в София.
Източник: СОАПИ, доклад „Икономически и инвестиционен профил на София“, 2019

Разпределение на отделните сегменти на преработващата промишленост в
София според произведената продукция, (хил. евро)
697 757
562 206
373 525
338 444
320 719
308 816
207 556
205 494
202 864
177 234
157 241
156 169
144 727
95 003
81 839
39 192
234 181

Източник: НСИ, ИПИ, данни за 2017 г.
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АВТОМОБИЛЕН СЕКТОР

Автомобилната 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. Автомобилната 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 България

>EUR 6 млрд

оборот през 2019 г.

250+

автомобилни компании

28

≈10%

развойни центрове
(2019)

от БВП на страната

80%

от сензорите във всички
европейски автомобили са
произведени в България
Източник: Аутомотив клъстер България

РОБОТИКА

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. Над 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 изследователски институт в сектора - Институтът 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 (GATE), 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, НПО и образователни институции, София има потенциал да
се превърне в столицата на роботиката в Централна и Източна Европа.
Източник: PARA - Професионална асоциация по роботика и автоматизация
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АЕРОКОСМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ
В София се намира едно от
най-големите предприятия
в Европа за основен ремонт
и поддръжка на самолети и
двигатели с над 1100 служители.

Техническият университет в София предлага
бакалавърски и магистърски програми
(B.Sc. и M.Sc.) по Авиационно инженерство
(на английски език), както и B.Sc. и M.Sc. по
авиационна техника и технологии.

Български
производител
е първият
стратегически
партньор на
Международната
асоциация за
въздушен транспорт
(IATA) за дронове на
глобално ниво.

България е шестата
държава, изпратила
астронавт в космоса,
и единствената
страна от ЦИЕ с двама
астронавти.

През 2017 г. SpaceX

Софийският университет

Българска компания

предлага магистърска програма (M.Sc.)
по Аерокосмическо инженерство и
комуникации (на български, английски
или руски език).

Софийски компании
произвеждат
CubeSat-и за
научни, образователни
и търговски цели.

успешно изстреля в
орбита първия български
геостационарен
телекомуникационен
сателит BulgariaSat-1.

изгражда единствената
децентрализирана
платформа за събиране на
сателитни данни.

Най-голямата образователна
програма за космическа наука
в ЦИЕ се намира в София.
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ЖИВОТЪТ В СОФИЯ
РАЗХОДИ ЗА ЖИВОТ

София продължава да бъде една от най-финансово достъпните столици
в Европа.
Комунални услуги

Транспорт

Основни (електричество,
отопление, водоснабдяване,
отпадъци) за апартамент от 85m2

€ 90

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

€ 10

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

€ 10

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

€6

Хляб
Пилешко месо (кг)

Годишна карта (градски
транспорт)

€ 187

Такси – 1 км пробег
(обикновена тарифа)

€ 0.41

Гориво (литър)

€ 1.16
€0.77
+ €0.16/мин.

Споделени автомобили

€2-3.25 +
€0.15-€0.25/мин.

€ 26
Месечен наем
€1

Супермаркет
Мляко (литър)

€ 0.82

Споделени тротинетки

Заведения
Единично меню, ресторант
средна класа

Билет (градски
транспорт)

€1
€ 0.60
€3

Едностаен апартамент в
центъра на града

€ 367.80

Едностаен апартамент извън
центъра на града

€ 282.48

Тристаен апартамент в
центъра на града

€ 659.85

Тристаен апартамент извън
центъра на града

€ 476.82

Източник: Numbeo 2020 г., пазарни наблюдения
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Индекс на разходите за живот

Индекс на покупателната способност

Източник: UBS

МЕЖДУНАРОДНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ
Начални и средни училища
•

Англо-американско училище
в София*

•

Британско училище в София*

•

Американски колеж в София

•

Американо-английска академия*

•

Училище Britanica Park*

•

Deutsche Goethe Schule*

•

Частно немско училище
„Ерих Кестнер“*

•

Частно средно училище
„Кралица София Испанска“

•

Френски лицей „Виктор Юго“

•

Италиански лицеи (НУКК)

•

Руски лицей*

•

Частно училище „Свети Георги“*

•

Канадско училище „Maple Bear“*

•

Частно средно училище ЕСПА*

•

Частно начално училище „Лесна
наука за деца”

•

Дарби Колидж

* с детска градина

75

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
Мрежата на обществения транспорт в София е добре развита, като
системата на метрото в града бързо се разширява. Метрото свързва
града с Терминал 2 на Летище София, Бизнес парк София, повечето бизнес
зони в столицата, Интер Експо Център, Централната ЖП и автогара,
както и големите жилищни райони. В момента метрото разполага с 35
функциониращи станции и 2 линии с обща дължина 40 км, като през 2020 г.
ще бъде въведена в експлоатация новата Линия 3.
С построяването на Линия 3 се очаква трафикът в София да се намали с още
20%, а спестените вредни емисии да достигнат около 90 000 тона годишно.
Източници: Метрополитен София; доклад „Туризъм и въздушен транспорт в София“ на СОАПИ, 2019.

Метрото в София

Нощен транспорт
Нощният обществен транспорт работи между 00:00 и 04:00 часа.
Четирите нощни линии свързват големите квартали с центъра на града.
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КУЛТУРЕН ЖИВОТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
С над 650 000 експоната, това е един
от най-големите исторически музеи
на Балканите.

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

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
С 9 филиала в София, това е най-големият
музей на изкуствата в България.

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

КВАДРАТ 500
28 зали с 2 000 произведения на
изкуството от колекцията на
Националната художествена галерия.
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МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ
8 зали, разкриващи историята на
града, в сградата на старата градска
баня. Архитектурно бижу от началото
на 20-ти век.

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

СОФИЙСКАТА ГРАДСКА
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
разполага с голяма колекция от живопис,
скулптура, графика, съвременно изкуство
и фотография и често приветства
гостуващи изложби.
ХРАМ-ПАМЕТНИК „СВЕТИ
АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“
е една от най-големите
източноправославни катедрали в света.
Най-високата камбанария е с височина
50.52 м, храмът има общо 12 камбани.

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

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

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

ЗАЛА „БЪЛГАРИЯ“
е главната зала за класическа музика
в страната.

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

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

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

През юни 2019 г. УНИЦЕФ постави България
сред 20-те най-добри страни за семейства с деца
в ЕС и ОИСР.
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A TO
JAZZ

ФЕСТИВАЛИ

СОФИЯ
ФИЛМ
ФЕСТ
София Филм Фест е едно от
водещите кино събития в
Централна и Източна Европа,
включено и в класацията на
сп. „Variety” на 50-те топ
световни фестивали.

ФОТОФАБРИКА е ежегоден
фестивал и международна
платформа за професионална
фотография. Фестивалът е част
от Календара на културните
събития на Столична община.

ФОТО
ФАБРИКА

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

ФЕСТИВАЛ
НА
НАУКАТА
Първият и единствен в страната
фестивал за постиженията на
учени и млади изследователи от
България и чужбина,
насочен едновременно към
младежи и възрастни.

СВЕТОВЕН
ТЕАТЪР В
СОФИЯ
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Световният театър
в София води
световноизвестни
театрални и танцови
продукции и изпълнители от
цял свят в София.

ЕВРОПЕЙСКИ
МУЗИКАЛЕН
ФЕСТИВАЛ
ПРОЛЕТЕН
ПАНАИР НА
КНИГАТА
Европейският музикален
фестивал е едно от найреномираните събития за
класическа музика в София.
Програмата му включва концерти
със симфонична и камерна музика,
джаз, филмова музика, както и
събитие за деца.

Опера в парка вече 10 години
пренася оперни и балетни
представления на открито в един
от софийските паркове.

ОПЕРА В
ПАРКА

Пролетният панаир на книгата
е ежегодно събитие, което
включва литературни четения,
представяния на книги и
други събития, подходящи за
всички възрасти.

От 1970 г. насам фестивалът
е едно от най-значимите
международни музикални
събития в региона. Програмата
му включва концерти, опера,
балет, научни конференции
в областта на музикалната
теория, фотоизложби,
прожекции на филмирани опери,
майсторски класове.

СОФИЙСКИ
МУЗИКАЛНИ
СЕДМИЦИ
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ВИТОША

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

МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ

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

СОФИЯ – ГРАД НА СПОРТА

През 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 всякакви видове спорт. Софийският маратон се провежда за първи път през
1983 г. Той е част от списъка с IAAF Bronze Label събития на Международната
асоциация на федерациите по лека атлетика. 5KM RUN се провежда всяка
събота сутрин в Южния парк на София. В него се включват деца, възрастни
хора, хора с увреждания, родители с детски колички, дори домашни любимци.
Двете големи изкуствени езера край София, Панчаревското и язовир Искър,
предлагат възможности за водни ски, уейкборд и гребане. Любителите на
уейкборда предпочитат хидропарк „Казичене”, точно до Околовръстния път
на София. Река Струма, на час път с кола в посока юг, е най-предпочитаното
място за каяк и рафтинг в България. 84-километровото дефиле на река Искър
е друга популярна зона за преходи на север от София.
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ул. Московска 33, София, България
www.innovativesofia.bg

ул. Ген. Гурко 12, България
contact@investsofia.com
www.investsofia.com
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