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I. РЕЗЮМЕ 
 

 

Секторна политика 

 

Наборът от изследвания във връзка със секторната политика на Столична община  

цели оценка на икономическия профил на Столична община, както и идентифициране на 

конкурентни предимства. Резултатите от анализа предоставят възможност за 

вземане на информирани решения, базирани на фактите.  

 

В рамките на тема Секторна политика в направление Икономика са извършени 

следните изследвания: 

 

- Документален преглед 

- Анализ на икономическото състояние и анализ на съответствието между 

идентифицираните сектори от анализа и стратегическите документи на Столична 

община 

- SWOT анализ и идентифициране на първоначални конкурентни предимства въз 

основа на анализа 

- Анализ на международни добри практики 

 

Документален преглед 

 

Анализът на наличните стратегически и вътрешни документи на Столична община 

цели да очертае кои сектори са идентифицирани като приоритетни от Столична 

община. Като резултат от анализа се очаква да бъде изготвен списък на конкретни 

сектори/индустрии/икономически дейности, върху които общината е поставила 

фокус, източник на информацията, както и структурно звено. 

 

От документалния преглед може да се направи констатацията, че не се наблюдава 

консистентност в приоритизиране на секторите на различните нива - от областни 

стратегически документи до ниво столична агенция. Допирната точка са два от 

секторите, идентифицирани както в Стратегията за интелигентна специализация на 

София, така и спрямо СОАПИ - Информатика и ИКТ, както и Креативни и рекреативни 

индустрии.  

 

Анализ на икономическото състояние 

 

Анализът на икономическото състояние цели да обособи кои сектори или групи 

икономически дейности показват добри резултати съгласно разработената система 

от индикатори за анализ. В резултат се очаква да бъдат идентифицирани тези 

сектори или групи икономически дейности, които имат потенциал за растеж и висока 

добавена стойност.   
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Ако направим допускането, че тежестта на показателите в модела е равностойна, и 

вземем предвид други фактори, като взаимно обогатяване на секторите, то следните 

сектори следва да се смятат за значими за Столична община. Без определена 

последователност секторите са: 

- Информационни и информационни технологии 

- Креативни и рекреативни индустрии 

- Професионални дейности и научни изследвания 

- Финанси и застраховане 

- Туризъм 

 

Тази оценка се основава на показатели от икономическия анализ, които включват 

натрупване на критична маса (S-P-E), ресурсна ефективност (S/E-P/E), потенциала за 

растеж на печалбата (G(P), както и степента на използвани технологии/знание (VA). 

 

Следва да се има предвид, че СО е идентифицирала два от секторите, а именно ИКТ и 

Креативни и рекреативни индустрии.  

 

Конкурентни предимства 

 

Идентифицираните конкурентни предимства въз основа на анализа включват: 

- Наличие на квалифициран човешки капитал както в сферата на точните науки и 

инженерството, така и в сферата на изкуствата и креативните индустрии 

- Наличие на всички предпоставки за превръщане на София в стартъп 

дестинацията на Балканите и Източна Европа, включително наличието на 

стартиращи компании, инвеститори, пре-акселератори, обучителни програми и други 

- Разработена инфраструктура за създаване на наука и иновации 

- Логистична обезпеченост с Европа, включително нискобюджетни авиокомпании 

 

Международни добри практики 

 

Добрите примери в разработване на решения включват метода на т.нар. клъстерна 

карта. Той показва взаимовръзката между отделните сектори и как могат да се 

постигнат по-големи синергии между тях. Например връзката между туризма и ИКТ и 

креативните индустрии са мобилните апликации, информационните системи, 

културата; връзката между туризма и енергията е оптимално използване на 

възобновяемия слънчев ресурс; връзката между морското дело и здравеопазването са 

биотехнологиите, свързани с океанското биоразнообразие, и други. 

 

Иновации и предприемачество  

 

Документален преглед  

 

Документалният преглед цели идентифициране на дейностите на СО за подпомагане и 

стимулиране на НИРД, предприемачеството и иновациите. Като резултат от анализа 

се очаква да бъдат очертани функциите, проектите, инициативите и/или други 
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релевантни дейности, които се извършват от общината или които се очаква да се 

извършват. 

 

След преглед на Устройствения правилник за организацията и дейността на Столична 

общинска администрация, утвърден със Заповед №СОА17-РД09-799/01.09.2017 година 

на кмета на Столична община, не са идентифицирани прилежащи функции, касаещи 

настоящата тематика.  

 

Въз основа на проведените интервюта в рамките на проекта е видно, че част от 

дейностите в рамките на Плана за действие са в процес на изпълнение. Въпреки това 

не е наличен отчет за изпълнение на Плана за действие за 2016 г. или Годишен доклад за 

изпълнение на ИСИС на София, както е посочено в секция “Регулаторна среда и 

управление”, т. 22. Също така към ноември 2017 г. не е наличен План за действие за 

същата година.  

 

Фондация “Асоциация за развитие на София” е учредена в обществена полза с Решение 

№348/8.10.2010 г. на Столичния общински съвет с цел да подпомага устойчивото 

развитие на София. В рамките на решението е посочено, че Столична община 

предвижда в рамките на своя бюджет дейност Общинска администрация.  

Основните дейности, изпълнени през 2016 г., са включени в доклада за дейността. 

Съгласно ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация 

и инвестиции (Загл. изм. - Решение №497 по Протокол №86 от 23.07.2015 г.), приет с 

Решение №122 по Протокол №58 от 13.03.2014 г., изм. и доп. - Решение №497 по 

Протокол №86 от 23.07.2015 г., Решение №826 по Протокол №26 от 22.12.2016 г., 

задачата на СОАПИ е да стимулира развитието на бизнеса в столицата, да привлече 

чуждестранни партньори и инвеститори, да подпомогне дейността на фирмите, 

които са регистрирани и развиват дейността си на територията на общината, да 

стимулира заетост и да подобри бизнес климата в най-големия икономически регион на 

България. Приоритет в дейността на СОАПИ е насърчаване използването на 

иновациите и иновативните технологии с цел да се създаде устойчива бизнес среда, 

която да стане пресечна точка за българския и чуждестранен бизнес в София. 

 

Анализ на предприемаческата и иновационната екосистема в София 

 

Анализът на предприемаческата и иновационната екосистема в града цели да бъде 

извършен преглед на обезпечеността с участници, техните взаимовръзки и анализ на 

цялостното ниво на средата. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати, са 

идентифициране на т.нар. червени флагове или възможности, които на последващ 

етап Столична община може да адресира.  

Следните наблюдения могат да бъдат изведени: 

  

● Ниско ниво на предприемаческа активност.  

● Съотношението на инвестиращи публични към частни средства е в полза на 

инструменти, ползващи европейско и национално финансиране. 

● Едва 15.6% от стопанските субекти в Столична община имат експортен 
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потенциал, т.е. могат да се търгуват извън страната. Това поставя бариера пред 

растежа.  

● Необходимост от обучения за потенциални предприемачи, които все още не са 

стартирали бизнес, както и на скалиращи компании за подпомагане на 

интернационализация. 

● Необходимост от по-активно участие в дейностите на София Тех Парк. 

● Ниско ниво на комерсиализация на научноизследователска и развойна дейност и 

неравнопоставен достъп до нови изследвания за различни по големина стопански 

субекти. 

● Не се прилага годишно целеполагане и отчитане на ИСИС на София. 

● Недостатъчна информация и активност за участие по посочените програми и 

инструменти. 

● Съгласно Годишния доклад за 2016 г. на Глобалния предприемачески мониторинг в 

България през 2016 г. нивото на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в 

България е едва 4.8%, което означава необезпеченост с предприемачи. 

● Необходимост от подпомагане отварянето на информация за 

научноизследователска и развойна дейност и спомагане комерсиализацията на 

постиженията на фундаменталната наука.  

● Липса на информация за проследяване на заложените задачи, цели и мерки в ИСИС 

на София. 

● Съгласно данни от Евростат делът на местното население в България, т.е. 

процентът на лицата, родени в България, е 98.1%, което показва ниска степен на 

привличане и асимилация на имигранти. 

 

Констатациите и препоръките от документалния преглед включват: 

● Агенцията за инвестиции притежава два основни фокуса на дейност - да 

привлича инвестиции в София и да подпомага предприемаческа и иновационна дейност 

за създаване на възможности за инвестиции. Както е посочено и в частта “Секторна 

политика”, видно е, че агенцията базира работата си на данните и на проучвания - 

изготвени самостоятелно или възложени на външен изпълнител. СОАПИ е 

идентифицирала фокусни сектори/индустрии, които съчетават традициите на града 

в икономически аспект, както и визията за развитие на града. Агенцията проактивно 

търси партньорства със заинтересованите страни в предприемаческата и 

иновационната екосистема и промотира с пример взаимодействието на четворната 

спирала. 

● На интернет страницата на АРС са публикувани финансови отчети на 

фондацията в отворен формат от създаването на организацията, като през 2017 г. 

заложената цел е наборът от отворени данни да се обогати. Това е необходим фактор 

за интегриране на обществото в разрешаване на проблемите на СО и София. 

● Провеждането на състезателни инициативи във връзка с иновациите и ключови 

теми за развитието на града е предпоставка за осъществяване на ефективен диалог 

между различните заинтересовани страни в предприемаческата и иновационната 

екосистема. Въвличането на организации от частния сектор, човешки ресурс от 

университетите и местната администрация е добър пример за местното 

самоуправление в страната. Дългосрочен ефект може да се постигне, ако този модел 
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стане устойчив от гледна точка на организация и обезпечаване с ресурси и ако 

резултатите от събитието се прилагат на практика след приключване на 

състезанието. 

● Събитията, фокусирани върху позициониране на София и България като 

дигитална и иновационна дестинация, са ключови за развитието на екосистемата. С 

утвърдени формати като Webit, Innovation Explorer и други София заявява своето 

място на дигиталната и иновационна карта на Европа. Тези формати също така 

промотират сътрудничеството между публичния, частния и НПО сектора. 

● В допълнение, обученията, които таргетират развитие на човешкия капитал, 

подпомагат създаване на осъзнатост, знания и умения във връзка с иновациите и 

технологиите. 

● Използването на инструменти като ИНТЕРРЕГ е добра практика за трансфер на 

ноу-хау между партньорите в проектите. ИнноБридж съчетава партньори от няколко 

страни - Австрия, Испания, Италия, Унгария, Финландия, Португалия и България. 

 

Анализ на съответствието на идентифицирани възможности в екосистемата и 

функциите/проектите/инициативите на Столична община 

 

Анализът на съответствието цели да идентифицира тези възможности, които 

реално общината може да стимулира самостоятелно или в сътрудничество с 

останалите заинтересовани страни.  

 

Констатации, наблюдения и препоръки от анализа: 

● СО да спомогне за повишаване нивото на предприемаческа и съответно 

иновационна активност, като разработи масирана информационна и маркетинг 

кампания за повишаване на осъзнатостта от ползите на предприемаческата и 

иновационната дейност със съдействието на АРС и СОАПИ. 

● Подпомагане създаването на ангелски клубове, както и на ПЧП инструменти с 

преобладаващо частно финансиране с оглед постигане на устойчивост на 

инвестиционната активност в София. 

● Стимулиране на стартиращия и съществуващия бизнес в сектори с експортен 

потенциал посредством поставяне на тематични задачи в съответните фокусни 

сектори с експортен потенциал в рамките на осъществяваните и нови състезателни 

инициативи и събития. 

● Подпомагане на съществуващи инициативи за обучение на начален етап по 

предприемачество (като Junior Achievemnt, ABLE Mentor, Start it smart и други), насочени 

към потенциални предприемачи чрез институционална представителност, мрежа от 

контакти и финансиране. 

● Провеждане на събития и мероприятия на СО във връзка с предприемачеството 

и иновациите в София Тех Парк с цел засилване на интереса към пространството. 

Стимулиране на взаимовръзката между НИРД и бизнеса посредством популяризиране на 

възможностите на лабораторния комплекс, както и подпомагане на взаимовръзката 

между НИРД и бизнеса, находящ се на територията на Тех Парк, посредством 

осъществяване на партньорство със СНИРД. 

● Отваряне на информация и нейното популяризиране относно извършваните 
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научни дейности в рамките на съответните организации и институции в София с цел 

достигане до по-широк кръг на потенциални възможности за комерсиализация на 

иновациите. Подкрепа на нови и съществуващи инициативи с цел осъществяване на 

взаимовръзка между учени и предприемачи, както и инициативи за обучение на бизнес 

умения за учени. 

● Годишно целеполагане и отчитане на мерките за изпълнение на ИСИС на София. 

● Разработване на програма за повишаване на информираността и 

предприемаческия дух и култура, която да засегне проблеми като страх от провал, 

липса на поемане на отговорност и инициатива и ниска стопанска активност.  

● Подпомагане разширяването на обхвата на съществуващите обучителни 

програми по предприемачество да достигнат до по-голям кръг от младежи с цел 

стимулиране на младежкото предприемачество и трансфер на знания и умения от 

успешни предприемачи към потенциални такива. 

● Осъществяване на партньорства между СО и научните паркове за спомагане за 

комерсиализацията на НИРД и предоставяне на достъп до лабораториите и научните 

изследвания за различните по големина стопански субекти. 

● Привличането на големи технологични компании от СОАПИ в България и София 

(тук се има предвид включително развойната дейност на организацията) за 

подпомагане на трансфера на ноу-хау в столичната икономика. 

● Следва да се направи междинна оценка на прогреса и резултатите по 

горепоставените задачи от страна на Комитета за наблюдение към стратегията.  

● Продължаване и разширяване на добрите практики за взаимодействие с цел да 

се оптимизира придобитият капацитет и налични данни от НПО организациите. 

● Създаване на състезателни инициативи от страна на СО във връзка с 

комерсиализация на научните постижения, например от лабораториите в София Тех 

Парк.  

●  Спомагане за облекчаване на визовия режим за стартъпи и предприемачи. 

 

Добри международни практики 

 

Целта на анализа на международни добри практики е да се проучат възможни добри 

практики за подпомагане развитието на предприемаческата и иновационната 

екосистема. Като резултат от проучването се очаква да бъдат разгледани два 

примера за успешни практики, които да спомогнат идентифицирането на следващи 

стъпки за подобряване на настоящата екосистема и преминаване на следващ етап на 

развитие.  

 

Разгледани са два примера - Чили и Барселона. Ключовите фактори за успех в модела на 

Чили са дръзка визия от страна на държавата, консистентна политика, непрестанна 

адаптация към нуждите на средата и устойчивост.  

 

Моделът 22 @ Барселона вече се прилага в други райони на града и е референтен 

критерий за градска, икономическа и социална трансформация в градове като Рио де 

Жанейро, Бостън, Истанбул и Кейптаун. Моделът благоприятства социалното 

сближаване и насърчава балансирано и устойчиво градско и икономическо развитие. 
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Туризъм 

 

В рамките на туризма са извършени следните анализи: 

 

Документален преглед 

 

Анализът на наличните стратегически и вътрешни документи на Столична община 

цели да очертае кои туристически направления са идентифицирани като 

приоритетни и кои са посочените тенденции и инициативи, които се развиват и 

оказват влияние върху тях. Като резултат от анализа се очаква да бъде изготвен 

списък на конкретни направления, върху които общината е поставила фокус към 2016 

г., както и източници на информация. Наред с прегледа за консистентност на различни 

нива, този анализ ще бъде отправна точка за анализ на съответствието между 

идентифицираните приоритети и заложените стратегически направления за 

туристическо развитие на София за периода 2017 – 2030 г., както и допълнителен 

анализ с добавена стойност. 

 

Анализ на туристическото състояние и потенциал 

 

Анализът на туристическото търсене и поведение в столицата цели да обособи нови, 

актуални и/или печеливши тенденции в туризма на София (вкл. навлизането на AirBnB 

като алтернатива на хотелското настаняване), произтичащи от изследвани 

туристически индикатори, както и вече проведено проучване на туристическото 

търсене и поведение на чуждестранни туристи в Европа. Целта на анализа е да 

идентифицира емитиращи пазари с потенциал за още по-силно развитие и висока 

добавена стойност. 

 

Обобщение на идентифицираните възможности от анализите, проучването и данните 

от стратегическите документи на Столична община 

 

Това обобщение цели да събере информацията от направените анализи, 

идентифицираните печеливши тенденции и възможности за развитие с данните и 

стратегическите цели на Столична община. То следва да обособи липси и пропуски в 

данните и да послужи като отправна точка при разработване на бъдещи проучвания, 

както и стратегически или вътрешни документи на общината. Резултатът от 

обобщението е представен в табличен формат. 

 

Анализ на маркетинг активностите за промотиране на град София 

 

Посоченият анализ цели да идентифицира съответствието между изведените 

ключови направления за туристическо развитие на град София и анализираните силни 

емитиращи пазари спрямо активните маркетинг активности за промотиране на град 

София на национално и местно ниво. Целта на резултатите от анализите са да 

идентифицират липси и пропуски в маркетинг активностите на град София и са 
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представени в таблични формати. 

 

Анализ на международни добри практики 

 

Целта на анализа на международни добри практики е да се проучат възможни добри 

практики при измерването на атрактивността на град София за туристи, 

разработването и осъществяването на стратегически цели и концепции за развитие, 

както и успешни маркетинг и брандинг стратегии. Като резултат от проучването се 

очаква да бъдат разгледани 3 успешни примера. 

 

В резултат могат да бъдат направени следните заключения: 

Докладът акцентира на туризма с неговите значими икономически ползи за България и 

в това число и за София - 3283 млн. евро приходи от международен туризъм в 

текущата сметка на платежния баланс през 2016 г., или 3,4% от директния БВП на 

страната, както и 11 617 млн. лв. общ принос на туризма и свързаните с него 

икономически дейности към БВП, или 12,8% от БВП. Съответно фокусът на анализите 

е насочен към международния туристопоток в столицата поради неговите преки и 

значими икономически ползи, по-голям обем и значително по-голям потенциал, както и 

по-сериозни изисквания за подобрения и развитие на градската среда и 

туристическото предлагане. С оглед увеличаването на икономическите ползи на 

туризма в София, възможни посоки за развитие са увеличаване на броя туристи с 

нощувка в града, увеличаване на реализираните нощувки от 1 лице, т.е. удължаване на 

средния престой в града, привличане на нови или увеличаване на вече активни и 

икономически перспективни пазари, както и по-приоритетното развитие на бизнес 

туризма в столицата, който е сред значимите за хотелиерския бранш и също включва 

по-платежоспособни посетители извън най-силните туристически сезони.  

 

От направените анализи установяваме относителна консистентност в 

приоритизиране на направленията за развитие на туризма в София на различните нива, 

като две от туристическите направления са приоритетни във всички разгледани 

документи за София - културно-познавателен туризъм и бизнес/делови туризъм. 

Множеството разгледани допълнителни туристически направления в перспектива и 

техни подвидове са обособени в клъстерни групи с основен вид туризъм и допълващи с 

цел по-правилното им представяне и комуникиране.  

 

Направеният допълнителен анализ в доклада установява, че държавите с най-много 

бизнес посещения в България са Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Германия, а с цел 

“ваканция” столицата посещават най-много Италия, Великобритания, Израел, Гърция, 

Германия. В последните 2 години се наблюдава силен ръст на туристите от Испания и 

Китай, а най-новите данни от 2017 г. показват силен ръст и на туристи от 

Нидерландия, Ирландия, Белгия, Швеция.  

 

В същото време маркетинг активностите, свързани с промотирането на град София, 

не са напълно консистентни спрямо заложените стратегически посоки за развитие на 

туризма в града и най-приоритетните международни пазари, които го посещават. 
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Цялостната стратегия за маркетинг на България не включва информация за маркетинг 

активности за промотиране на столицата и не акцентира върху бизнес туризма в нея, 

а най-вече върху културно-познавателния и СПА туризма в страната. Не е намерена 

информация за маркетинг стратегия на град София като туристическа дестинация за 

чуждестранни посетители. Въпреки това инициативите, върху които работи СО в 

посока дигитализация, маркетинг, приятелска градска среда и туризъм, са 

консистентни спрямо стратегията на града. В изложението е разгледана накратко и 

темата за връзката между културно-познавателния туризъм и културното 

наследство. 

 

Младежкият/развлекателен туризъм е нов вид, който в последните 2 години се налага 

като нова, силна и печеливша тенденция, която следва да бъде управлявана по правилен 

и устойчив за дестинацията начин. Тя е обвързана с новите тенденции в увеличаване 

на полетите от и до нови дестинации от и до летище София на нискотарифни 

авиокомпании, силното навлизане на AirBnB като бюджетна алтернатива на 

хотелското настаняване и качествените развлекателни дейности на територията 

на София, от които посетителите остават удовлетворени според анкетните 

проучвания. Тази нова тенденция е засилена от промотирането на София като 

бюджетна дестинации с отлично съотношение между цена и качество в множество 

международни проучвания и класации в блогове и новинарски сайтове. В тази връзка са 

необходими допълнителни проучвания за измерване на атрактивността и 

конкурентното място на София като туристическа дестинация и нейното качество 

на живот спрямо европейските столици, които да идентифицират допълнителни 

ключови предимства и благоприятни тенденции, с които градът да се маркетира и да 

развива приоритетно.  

 

В доклада е допълнително анализирано проучване на потребителските нагласи на 

чуждестранни посетители при пътувания в Европа с цел да бъдат идентифицирани 

потенциални пазари с интерес към приоритетни и перспективни туристически 

направления, които са характерни за град София, както и интерес към конкурентни 

предимства, които столицата притежава. Направените изводи допълват данните за 

туристическото търсене с потенциални емитиращи пазари, които могат да бъдат 

таргетирани с маркетинг комуникации. 

 

Установени са липсващи подробни данни за приходите от реализирани нощувки на 

чуждестранен турист, както и разходите на туристи по националност, възраст и 

други ключови показатели. Тези данни биха имали висока добавена стойност и биха били 

правилна отправна точка за фокус върху по-доходоносни пазари с цел увеличаване на 

приходите от туризъм на посетител. 

 

Макар ресурсният потенциал на София за развитие на планински и СПА туризъм да е 

безспорен и разглеждан във всички стратегически документи, липсват данни за 

интереса и посещенията на чуждестранните посетители в планината или в СПА 

центровете в София и в Банкя. От друга страна, приоритетните направления за 

развитие на града изискват по-детайлни проучвания на туристическите продукти и 
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услуги, които се консумират под тяхната шапка, с цел идентифициране на 

конкурентните предимства и посоки за развитие.  

 

Анализът на международни добри практики дава допълнителна информация за начини на 

проучване на атрактивността на град София за туристи, както и успешен пример за 

разписана туристическа стратегия в лицето на град Виена със силен акцент върху 

конкурентното ниво на града спрямо Европа и управление на неговите приоритети и 

стратегически цели спрямо вече развити туристически направления, продукти и 

висок стандарт на живот. В допълнение е разгледана успешната стратегия за 

развитие на устойчив туризъм и отличен брандинг на град Любляна като Европейска 

зелена столица. Примерът е отличен, тъй като бихме могли да съпоставим София като 

Европейска столица на спорта за 2018 г. спрямо стратегията на Любляна. 

 

Енергетика 

 

Изследванията, извършени по тема Енергетика, целят оценка на актуалните 

стратегически документи на ниво Столична община (СО), националната нормативна 

база, нормативната база на Европейския съюз (ЕС), както и анализ на международни 

добри практики. Изследванията и извършеният анализ са направени с цел да се 

определят потенциални възможности за подобряване на дейностите, извършвани от 

администрацията на СО по три ключови подтеми на тема Енергетика: 

 

- Енергийна ефективност (ЕЕ) 

- Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

- Енергийна обезпеченост (ЕО) 

В рамките на тема Енергетика в направление Икономика са извършени следните 

изследвания: 

- Идентифициране на значими документи и данни. 

- Събиране на идентифицираните документи и данни. 

- Документален преглед на идентифицираните значими законови нормативни 

актове, национални и общински стратегии, документи и данни. 

- Анализ на налични данни за състояние и потенциал по тема Енергетика в 

рамките на СО. 

- Анализ на съответствието спрямо идентифицираните потенциални 

възможности за развитие и стратегическите документи на СО. 

- Идентифициране и анализ на международни добри практики в границите на ЕС, 

имащи пряко отношение по засегнатите подтеми (енергийна обезпеченост, енергийна 

ефективност, възобновяеми енергийни източници). 

- Идентифициране на допълнителни изследвания, необходими за цялостен анализ 

на тема Енергетика, в рамките на СО. 

- Установяване на възможни направления за развитие, които биха могли да се 

използват при последващи дейности по тема Енергетика в рамките на проект Визия за 

София. 

 

Вземането на решения за дългосрочно устойчиво енергийно развитие на СО е нужно да 
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се базира на актуални точни данни и факти, както и на познаването на европейските 

стратегически документи, добрите световни практики за декарбонизация на 

енергийните системи, както и на новостите в техническата сфера и научната 

литература.  

 

В България, и в частност в рамките на столицата енергетиката се развива с по-бавни 

темпове, отколкото в развития индустриализиран свят. Това се дължи отчасти на 

факта на субсидирането на топлинната енергия от държавата, както и на ниската 

цена на електроенергията от АЕЦ Козлодуй. В сравнение с останалите държави от ЕС 

цените на енергията в България са ниски. Това обуславя по-нисък приоритет на 

мерките за повишаване на енергийната ефективност, интегрирането на 

възобновяеми енергийни източници, както и като цяло на декарбонизацията на 

енергопроизводствения и енергопреносния сектор от Столична община. Може да се 

смята, че СО е оставила темата на заден план, без дългосрочна визия за развитие, 

изпълнявайки само и единствено минималните базисни законови изисквания, наложени ѝ 

от ЗЕЕ, ЗЕВИ и нормативната уредба на ЕС. Неправителственият сектор разработва 

информационни документи в съответствие със законовата уредба на ЕС и редица 

международни добри практики, целящи развитието на декарбонизацията в сектора.  

 

Основните препоръки към администрацията на СО са: използване на опита и 

провеждане на дискусии с неправителствения сектор, систематизиране на наличната 

информация за енергопроизводствена мрежа, енергопреносна мрежа, общински сгради, 

жилищни сгради и третичен сектор, прозрачност и леснодостъпност на данните и 

изграждане на единна общинска система за енергиен мениджмънт под ръководството 

на специално звено в рамките на общината. 

 

Пазари на труда 

 

Пазарът на труда е изключително комплексна тема, която в България се управлява в 

голяма степен на национално ниво и местната власт няма сериозен ресурс и 

правомощия да предприема мерки. Въпреки това с новия закон за училищно и 

предучилищно образование се дава възможност за повече контрол и влияние на 

принципала на училищата върху тяхното развитие. Почти всички професионални 

гимназии на територията на Столична община са общински. При изграждане на 

дългосрочна визия за развитието на пазара на труда в Област София, общината има 

възможност да реализира част от мерките чрез влиянието си върху професионалните 

гимназии. 

 

Активно участие в правенето на националните политики ще даде възможност 

Столична община да преследва своя интерес и да лобира за приемането и 

реализирането на мерки за развитие на пазара на труда, които са в полза на 

областната икономика.  

 

Чрез срещи и координация Столична община може да въздейства на пазара на труда и 

чрез висшите училища. Те са автономни институции и имат възможността да взимат 
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самостоятелни решения и при правилните стимули от Столична община е възможна 

изключително добра синергия.  

 

Анализът на пазара на труда в Област София показва много ниско ниво на безработица 

и засилен “глад” за кадри в редица сектори. Доминира търсенето на кадри за позиции без 

или с ниска квалификация за работа в търговски обекти, заведения и транспортни 

компании. Също така има относително високо търсене на кадри в областта на 

услугите с висока добавена стойност, като информационни и комуникационни 

технологии и международните центрове за услуги.  

 

Захранването на пазара с кадри се осъществява чрез миграция на хора от останалата 

част от страната към София и чрез образователната система. Докато при 

миграцията движеща сила е търсенето и предлагането на работа на чисто пазарен 

принцип, при образователната система пазарната ориентация е все още в своя 

начален стадий на развитие. 

 

За постигане на качествена промяна на пазара на труда в Област София е необходимо 

изготвяне на първоначална стратегия за икономическото развитие в следващите 15-

20 години и след това подготвянето на стратегия за развитие на пазара на труда, 

което да отговаря на желаното икономическо развитие. 

 

За изготвения анализ на пазара на труда в Област София са направени няколко 

интервюта, събрана е и анализирана информация от формални източници като НСИ, 

МТСП, МОН и Агенция по заетостта. За потвърждение на официалните данни са 

използвани и данни от частни интернет платформи за търсене и предлагане на 

работа. 

 

 

Експертен екип Икономика 

 

Ръководител екип: 

Венеция Нецова 

 

Експерти: 

Николай Ангов 

Светослав Стойков 

Теодор Бобочиков 

Ивелина Игнатова 
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II. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Подход и методология 

 

Подходът и методологията за изпълнение на поръчката включват дейности в 

последователност от агрегиране на необходимата информация на входа посредством 

събиране на документи, на масиви от данни, предходни проучвания, добри практики и 

други източници на информация, обработване и анализ на събраната информация и 

провеждане на интервюта и фокус групи със заинтересованите страни и достигане 

до желаните резултати на изхода от изследователския и аналитичния процес.  

 

Подходът е представен графично на фигурата по-долу както следва: 

 

 
 

Тук следва да посочим, че екипът използва количествени и качествени методи за 

събиране на данни и информация и методи за техния анализ.  

Методи за събиране на данни и информация 

ЦИСК използва качествени и количествени методи за събиране на информация. 

В рамките на качествените методи са използвани: 

- Дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите страни в рамките на 

съответния сектор с цел агрегиране на списък с източници на информация 

- Преглед на документи с цел идентифициране на информация, необходима за изпълнение 

на настоящата задача 

В рамките на количествените методи за събиране на информация са използвани: 

- Анализ на масиви от данни от различни информационни системи 

Методи за анализ на данни и информация 

В рамките на качествените методи са използвани: 

- Фокус групи с представители на заинтересованите страни в рамките на съответния 
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сектор с цел анализ на качеството и релевантността на информацията и достигане 

на изводи 

- Експертна оценка въз основа на проведените интервюта, фокус групи и документален 

преглед 

В рамките на количествените методи за анализ на информация са използвани: 

- Статистически анализ на количествената информация 

 

Връзката с други темaтични направления е както следва: 

 

  Секторна 

политика 

Туризъм Трудови 

пазари 

Иновации Енергетика 

Хора Качество на 

живот 

  Участие Образование 

и умения 

  

Идентичност 

и култура 

  Културно 

наследств

о 

      

Транспорт       Нови 

технологии 

  

Околна среда     Нови 

технологии 

ВЕИ/ЕЕ 

Управление Политики     Нови 

технологии 

  

Градска среда Качество на 

живот 

Културно 

наследств

о 

    ВЕИ/ЕЕ 

 

 

Дейностите, които са изпълнени в рамките на петте теми в направление Икономика, 

са както следва: 

 

Секторна политика 

● Идентифициране на документи и данни за провеждане на изследователската работа 

● Събиране на идентифицираните документи и данни за провеждане на 

изследователската работа 

● Документален преглед на законови нормативни актове, стратегии, данни, предходни 

проучвания и други 

● Анализ на икономическото състояние (икономически профил) на Столична община въз 
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основа на данни от Търговския регистър, НСИ и отдел РИА в Столична община 

● SWOT анализ и идентифициране на първоначални конкурентни предимства на град 

София въз основа на проведения анализ 

● Идентифициране на приоритетни икономически дейности в Столична община въз 

основа на проведения анализ на икономическото състояние 

● Сравнителен анализ между резултатите от анализа и идентифицираните сектори от 

Столична община и анализ на пропуските с оглед на ключови сектори 

● Идентифициране на допълнителни изследвания, които са необходими за анализ на 

цялостния икономически и секторен профил на Столична община 

● Анализ на добри международни практики в рамките на ЕС с оглед на поставяне на фокус 

върху приоритетни сектори 

● Идентифициране на тематични направления за развитие, които да послужат за 

отправна точка на последващи дейности по проекта 

 

Иновации и предприемачество 

● Идентифициране на документи и данни за провеждане на изследователската работа 

● Събиране на идентифицираните документи и данни за провеждане на 

изследователската работа 

● Документален преглед на законови нормативни актове, стратегии, данни, предходни 

проучвания и други 

● Анализ на дейностите на СО за подпомагане и стимулиране на НИРД и иновациите - 

функции, проекти, инициативи 

● Анализ на дейностите на общината за комерсиализация на иновации или как общината 

получава, събира и управлява информацията за създаване и прилагане на иновации 

● Анализ на предприемаческата и иновационната екосистема в СО по експертна оценка 

● Анализ на пропуските в резултат на анализа на предприемаческата и иновационната 

екосистема в СО 

● Добри международни примери относно дейности от страна на централна и местна 

администрация 

● Анализ на тенденциите - идентифициране на тематични направления за развитие 

 

Туризъм 

● Идентифициране на документи и данни за провеждане на изследователската работа 

● Документален преглед на политики, стратегии и данни 

● Анализ на приоритетни и перспективни направления за развитие на София като 

туристическа дестинация според стратегически документи и проведени проучвания 

● Анализ на туристическото състояние на София - новите тенденции 

● Анализ на културния туризъм и туристическите маршрути - няма как да се извърши, 

тъй като няма достатъчно статистически данни за тях. Новите обособени 

туристически маршрути в общинската стратегия предстои да бъдат развивани до 

2030 г. Необходимо е да се събират данни за всички туристически обекти, вкл. в 

обособени маршрути, за да бъдат анализирани. 

● Анализ на обезпечеността с информационни материали 

● Добри примери за туристически политики 

● Анализ с добавена стойност - бизнес туристите в България 
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● Анализ на добавената стойност на туристическия продукт като цяло - направено е в 

икономическите проучвания за туризма на София, би могло да се изследва при 

допълнителни данни за приход на туристи по националности, до които няма достъп 

към момента. 

 

Пазари на труда 

● Преглед и систематизиране на актуални стратегически документи 

● Идентификация на източниците на данни за търсене на работна ръка 

● Анализ на използваните и потенциално възможни механизми на СО въздействие върху 

трудовите пазари. Взаимодействие с МОН и МТСП. 

● Идентифициране на данните за състоянието на пазара на труда и оценка на 

възможностите за тяхното използване. 

● Анализ на текущото състояние на пазара на труда в СО, включително връзката с 

образование 

● Идентифициране на данни, позволяващи изготвяне на оценка за възвръщаемостта на 

инвестициите в квалификация и обучение върху заетостта и пазара на труда 

● Анализ на използваните методи за прогнозиране и моделиране на пазара на труда. Добри 

практики 

● Анализ на възможностите за привличане на работна ръка от България и чужбина. 

Българи от чужбина. Добри практики 

● Добри световни практики в привличането на работна ръка 

● Добри световни практики в управлението на трудовите пазари 

● Анализ на тенденциите - идентифициране на тематични направления за развитие 

(схематичен вид) 

 

Енергетика 

● Идентифициране на значими документи и данни; 

● Събиране на идентифицираните документи и данни; 

● Документален преглед на идентифицираните значими законови нормативни актове, 

национални и общински стратегии, документи и данни; 

● Анализ на налични данни за състояние и потенциал (по всяка една от засегнатите 

подтемите); 

● Анализ на съответствието спрямо идентифицираните потенциални възможности за 

развитие и стратегическите документи на СО; 

● Идентифициране и анализ на международни добри практики в границите на ЕС, имащи 

пряко отношение по засегнатите подтеми; 

● Идентифициране на допълнителни изследвания, необходими за цялостен анализ на Тема 

„Енергетика“ в рамките на СО; 

● Установяване на възможни направления за развитие, които биха могли да се използват 

при последващи дейности по Тема „Енергетика“ в рамките на проект Визия за София. 
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III. СЕКТОРНА ПОЛИТИКА 

 

A. Описание 

 

Наборът от изследвания във връзка със секторната политика на Столична община  

цели оценка на икономическия профил на Столична община, както и идентифициране на 

конкурентни предимства. Резултатите от анализа предоставят възможност за 

вземане на информирани решения, базирани на фактите.  

 

В рамките на тема Секторна политика в направление Икономика бяха извършени 

следните изследвания: 

- Документален преглед 

- Анализ на икономическото състояние  

- SWOT анализ и идентифициране на първоначални конкурентни предимства въз онова на 

анализа 

- Анализ на международни добри практики 

 

В рамките на анализа са взети предвид следните допускания: 

- Анализът на икономическия профил на Столична община се основава на икономическите 

сектори съгласно номенклатурата NACE Rev. 21 

- Географският обхват на анализа включва Столична община като административно-

териториална единица 

- Използваната методология не включва стопанските резултати от дейността на 

предприятия, регистрирани извън обхвата на общината 

- Моментната снимка на икономическото състояние ще бъде направена за 2015 г. с оглед 

липсата на данни за 2016 г. 

1. Документален преглед 

 

Анализът на наличните стратегически и вътрешни документи на Столична община 

цели да очертае кои сектори са идентифицирани като приоритетни от Столична 

община. Като резултат от анализа се очаква да бъде изготвен списък на конкретни 

сектори, върху които Общината е поставила фокус, източник на информацията, както 

и структурно звено. Наред с прегледа за консистентност на различни нива, този 

анализ ще бъде отправна точка за провеждане на анализ на съответствието между 

                                                                 
1 Eurostat. (2008). Statistical classification of economic activities in the European Community. 

ISSN 1977-0375, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-

EN.PDF  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
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идентифицираните сектори от анализа и стратегическите документи на Столична 

община. 

2. Анализ на икономическото състояние 

 

Анализът на икономическото състояние цели да обособи кои сектори или групи 

икономически дейности показват добри резултати съгласно разработената система 

от индикатори за анализ, включени в точка 4.1 Параметри и показатели. В резултат се 

очаква да бъдат идентифицирани тези сектори или групи икономически дейности, 

които имат потенциал за растеж и висока добавена стойност.   

3. SWOT анализ и Конкурентни предимства 

 

SWOT анализът цели да се направи моментна снимка на Столична община с оглед на 

нейните силни страни и слаби страни, възможности и препятствия. В рамките на 

SWOT анализ ще бъде използвана и информацията от 1.1 Документален преглед. 

Резултатът от изготвянето на SWOT анализ е идентифицирането на първоначални 

конкурентни предимства на Столична община, които могат да бъдат изведени въз 

основа на документалния преглед и анализа.  

4. Анализ на международни добри практики 

 

Целта на анализа на международни добри практики е да се проучат възможни добри 

практики при подпомагане на приоритетни сектори. Като резултат от проучването 

се очаква да бъдат разгледани три примера за добри практики.  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

B. Източници на информация 

1. Законови нормативни актове   

● ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация 

● Закон за административно-териториалното устройство на Република България 

● Закон за насърчаване на инвестициите 

● Закон за общинските бюджети 

● Закон за общинската собственост 

● Закон за общинския дълг 

● Закон за местните данъци и такси 

● Закон за обществените поръчки 

● Закон за концесиите 

● Закон за регионалното развитие 

● ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) 
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2. Стратегически и вътрешни документи  

● Стратегия за интелигентна специализация на София 

● Актуализация на Областна стратегия за развитие на Област София-град 2015-2020 г.   

● Устройствен правилник на Столична община 

● НАРЕДБА за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична 

община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В 

● СТРАТЕГИЯ за младите хора на Столична община (2017-2027 г.) 

● ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и 

инвестиции  

 

3. Данни 

● Данни относно приходите, печалбата и броя служители в регистрираните стопански 

субекти в Столична община, Търговски регистър, 2015 година 

● Структурна бизнес статистика за област София-град, Национален статистически 

институт, 2014 и  2015 г. 

● Предприятия според броя на заетите за област София-град, Национален 

статистически институт, 2014 и  2015 г. 

● Данни за периода 2014 - 2016, регулярно събирани и анализирани в рамките на отдел РИА 

въз основа на функцията за изготвяне на макро- и микроикономически анализи и 

прогнози, становища, оценки на икономиката на Столична община 

 

4. Други източници на информация 

● Икономически и инвестиционен профил на град София към 2014 г., разработен от 

Института по пазарна икономика и наличен на интернет страницата на Столична 

общинска агенция за приватизация и инвестиции (Инвест София, СОАПИ) 

(http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/11/SOFIA-Investment-

profile_BG.compressed.pdf)  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

C. Оценка на информацията 

 

Направление Тема Данни/информация с линк Източник 
Пълнота и достоверност на 

данните 

http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/11/SOFIA-Investment-profile_BG.compressed.pdf
http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/11/SOFIA-Investment-profile_BG.compressed.pdf
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Икономика 
Секторна 

политика 

Данни относно приходите, 

печалбата и броя служители в 

регистрираните стопански 

субекти в Столична община, 

Търговски регистър, 2015 

година 

ТР 

В по-голямата си част, 

данните са пълни и 

достоверни. Липсва 

информация за броя на 

служители в част от 

предприятията. Наличните 

данни са за 2015 г. 

Препоръчително е 

използването на по-актуални 

данни, но пълен набор за 2016 г. 

не е наличен към момента на 

изготвяне на доклада. 

Икономика 
Секторна 

политика 

Структурна бизнес 

статистика за област София-

град, Национален 

статистически институт, 

2014 и 2015 г. 

НСИ 

Данните са пълни и 

достоверни. Предоставени са 

по сектори, в съответния 

обхват. Налични са за 2015 г. 

Препоръчително е 

използването на по-актуални 

данни, но пълен набор за 2016 г. 

не е наличен към момента на 

изготвяне на доклада. 

Икономика 
Секторна 

политика 

Предприятия според броя на 

заетите за област София-

град, Национален 

статистически институт, 

2014 и 2015 г. 

НСИ 

Данните са пълни и 

достоверни. Предоставени са 

по тип на предприятието 

(микро, малко, средно, голямо), в 

съответния обхват. 

Препоръчително е 

използването на по-актуални 

данни, но пълен набор за 2016 г. 

не е наличен към момента на 

изготвяне на доклада. 

Икономика 
Секторна 

политика 

Данни за периода 2014 - 2016, 

регулярно събирани и 

анализирани в рамките на 

отдел РИА в СО въз основа на 

функцията за изготвяне на 

макро- и микроикономически 

анализи и прогнози, 

становища, оценки на 

икономиката на Столична 

община 

отдел 

"РИА" в СО 

Данните са пълни и 

достоверни. В допълнение към 

статистическите данни са 

налични и прогнози за бъдещи 

периоди. В допълнение към 

данните са предоставени и 

анализи за тяхното 

тълкувание.  



 

27 

Икономика 
Секторна 

политика 

Икономически и 

инвестиционен профил на град 

София към 2014 г., разработен 

от Института по пазарна 

икономика и наличен на 

интернет страницата на 

Столична общинска агенция за 

приватизация и инвестиции 

(Инвест София, СОАПИ) 

(http://investsofia.com/wp-

content/uploads/2016/11/SOFIA-

Investment-

profile_BG.compressed.pdf)  

СОАПИ 

Докладът използва утвърдена 

методология и номенклатура 

на икономическите дейности. 

Констатациите са значими и 

докладът представя 

реалистична картина на 

икономическия и 

инвестиционен профил на град 

София. Препоръчително е да се 

актуализира.  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

  

http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/11/SOFIA-Investment-profile_BG.compressed.pdf
http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/11/SOFIA-Investment-profile_BG.compressed.pdf
http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/11/SOFIA-Investment-profile_BG.compressed.pdf
http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/11/SOFIA-Investment-profile_BG.compressed.pdf
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D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели за анализа на икономическото състояние 

a) Тримерен показател S-P-E или Приходи-Печалба-Служители  

Този показател представя информация относно секторите във връзка с общите 

приходи от дейността на организациите в абсолютна стойност, регистрираната 

печалба в абсолютна стойност, както и броя на служителите. Триизмерността на 

показателя е обоснована от необходимостта не само да се идентифицира обемът на 

приходите, но и обемите на печалбата като крайъгълен камък на потенциала за 

развитие на сектора, връзката с пазарите на труда и заетостта и като цяло 

конкурентоспособността на сектора и на икономиката. Целта на показателя е да 

покаже моментна снимка на секторите с оглед на тяхната икономическа дейност и 

капацитет за заетост.  

b) Двумерен показател S/E - P/E или Приходи на служител към Печалба на 

служител 

Двумерният показател се състои от аспекта S/E (Приход на служител) към P/E (Печалба 

на служител). Целта е да се изследва каква е стойността на приход и на печалба, които 

се полагат на един служител в даден сектор, и следователно да се идентифицират 

секторите с по-голяма печалба на служител. Показателят ще послужи за оценка на 

продуктивността и умението на служителите в даден сектор да създават стойност. 

Следва да се има предвид, че високоефективните икономики се стремят към по-висок 

приход и печалба на един служител.  

c) Ръст за последните три години (G) 

Този показател е необходим, за да се идентифицират бързо растящи сектори, които да 

бъдат оценени от гледна точка на добавена стойност, както и на последващ етап в 

проекта - тяхната обезпеченост с ресурси. За целите на анализа ще бъде разгледан 

ръстът на секторите за 2015 г. (последна налична информация) спрямо 2013 г., която 

ще послужи за база.  

d) Класификация на добавена стойност на идентифицирани сектори (VA) 

Чрез определяне на нивото на добавена стойност съгласно номенклатурата на 

Евростат за високотехнологични индустрии и услуги, ще бъде възможно да се оцени 

доколко секторите в страната са интензивни на знание и технологии.   

e) Други индикатори за допълнителен анализ 

Допълнително ще бъдат разгледани разпределение на предприятията спрямо броя на 

заетите и кратък обзор на клъстерите в СО.  
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2. Анализ 

a) Документален преглед 

 

В следващата таблица са представени документи и други източници на информация, 

които реферират към ключови сектори за Столична община. 

 

№ Документ / Източник на 

информация 

Институци

я / 

Организаци

я 

Релевантна извадка 

от документите / 

информацията 

Оценка и 

идентифицирани 

сектори 
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1 Актуализация на Областна 

стратегия за развитие на 

Област София-град 2015-

2020 г. 

Област 

София- град 

Приоритет 1.2. 

Подпомагане 

развитието на 

иновативни 

производства, 

предлагащи избор на 

младите хора за 

оползотворяване на 

творческия им 

потенциал. 

Вторият приоритет 

е насочен директно 

към подкрепа за 

иновативни 

производства, които 

са в състояние да 

създадат така 

необходимите 

престижни работни 

места за задържане 

на младите 

квалифицирани кадри 

и стимулиране на 

творческия им 

потенциал. 

Най-висок в 

областната БДС е 

делът на сектор 

услуги 81,41% и 

сектор индустрия 

18,4%, а на аграрния 

сектор е 0,19%. 

Туризмът е 

приоритетен 

отрасъл за 

икономиката на 

област София-град. 

Той е част от 

сектора на 

„услугите“. Макар и с 

малък дял по 

отношение на броя на 

регистрираните 

стопански единици - 

121 от общо 4771 в 

В документа е 

представен е 

неизчерпателен 

анализ на високо 

ниво, в който е 

посочено, че 

секторът на 

услугите е с най-

голям дял, следван 

от сектор 

Индустрия. 

Следните 

приоритетни 

отрасли са 

идентифицирани: 

- Туризъм - посочени 

са данни в 

абсолютни 

стойности. Липсва 

релативна 

информация. 

- Строителство - 

определен като 

най-жизнен. Не 

става ясно въз 

основа на какви 

показатели той е 

определен като 

най-жизнен. 
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„хотелиерство и 

ресторантьорство", 

стопанският му 

резултат, приходи 

от нощувки е значим - 

94 149 753 лв., (2011 г.). 

Основната част от 

него идва от 

категорията 

„хотели" - 93 719 087 

лв. 

В периода 2007-2011 г. 

вторичният сектор 

(индустрия) проявява 

тенденция на растеж 

до 2009 г. и намаление 

на дела си в БДС до 

2011 г. Това се дължи 

главно на отраслите 

„добивна и 

преработваща 

промишленост“. В 

абсолютни цифри те 

запазват едно и също 

ниво, дори в някои 

години бележат ръст. 

Най-жизнен в този 

сектор през 

разглеждания период 

до 2011 г. е отрасъл 

„Строителство“. 
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2 Стратегия за 

интелигентна 

специализация на София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столична 

община 

Състояние в София на 

Информатика и ИКТ: 

Наличие на 

квалифицирани кадри, 

подготвяни от 

повече от 5 висши 

учебни заведения, 

редица средни 

училища, публични и 

частни инициативи 

за учене през целия 

живот. 

В София 

съществуват 

представителства 

на редица водещи 

международни 

компании в областта 

на ИКТ. 

София е най-добре 

позиционираният 

европейски град и 9-

ти в света по 

отношение на 

аутсорсинг на ИКТ и 

бизнес процеси. 

София е на трето 

място в Европа по 

стартиращи 

компании за 2015 г., 

като 90% от тях са в 

областта на ИКТ. 

 

Състояние в София 

относно 

креативните и 

рекреативните 

индустрии 

КТИ създават 4,1% 

(2008 г.), 3,7% (2009 г.) 

и 3,64% (2010 г.) от 

добавената 

стойност (по 

факторни разходи) в 

икономиката на 

В документа 

експлицитно са 

идентифицирани 

два тематични 

приоритета, които 

са в синхрон с 

Иновационната 

стратегия за 

интелигентна 

специализация на 

Република България.  

Двете тематични 

направления са: 

- Информатика и ИКТ 

- Креативни и 

рекреативни 

индустрии 
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страната. За 

икономиката на 

София обаче 

добавената 

стойност, създадена 

от КТИ за същия 

период, е почти два 

пъти по-висока - 7,5 

% (2008 г.), 6,6% (2009 

г.) и 6,7% (2010 г.).52 

Водещи области с над 

90% концентрация по 

създаване на добавена 

стойност в 

столицата са 

филмовата 

индустрия с 96,75% и 

софтуерът и 

видеоигрите с 

90,35%. 

3 Списък на приоритетни 

сектори - 

http://investsofia.com/klucho

vi-industrii/  

СОАПИ Много компании, 

особено в сферата на 

ИКТ, вече отвориха 

центрове за 

научноизследователс

ка и развойна дейност 

в София. Градът 

непрекъснато 

разширява своето 

бизнес портфолио 

благодарение на 

младото си и 

образовано население 

и на атрактивните 

си икономически 

условия. 

Идентифицирани са 

няколко ключови 

индустрии, както 

развиващи се, така и 

сектори с доказани 

традиции и 

потенциал.  

Налична е кратка, 

но съдържателна 

информация 

относно избраните 

ключови индустрии. 

Те включват: 

- Биотехнологии 

- Търговия 

- Информационни 

технологии 

- Бизнес услуги 

- Туризъм 

- Креативни 

индустрии 

http://investsofia.com/kluchovi-industrii/
http://investsofia.com/kluchovi-industrii/
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4 Икономически и 

инвестиционен профил на 

град София към 2014 г.  

СОАПИ 

 

Структурата на 

столичната 

икономика е 

доминирана от 

сектора на услугите, 

който 

произвежда 85,9% от 

областния БВП. 

Индустрията 

допринася 13,9% от 

БВП, а земеделието 

заема символичен дял 

от 0,2% (по последни 

данни за 2014 година). 

ИТ индустрията е 

част от сектора 

„Създаване и 

разпространение на 

информация и 

творчески 

продукти, 

далекосъобщения” и 

именно нейното 

развитие последните 

години стои зад 

нарастването на дела 

на този сектор в 

столичната 

икономика до 18,2% 

през 2014 г. спрямо 

17,3% шест години 

по-рано. Секторът на 

професионалните 

дейности и научните 

изследвания 

пък увеличава своята 

тежест в 

икономиката на 

София от 8,7% през 

2008 г. на 9,6% през 

2014 

година. Освен 

гореспоменатите, 

повечето сектори на 

услугите също 

Документът 

представя 

детайлен 

икономически 

профил на София 

към 2014 г. Следва 

да се има предвид, 

че той е 

аналитичен, а не 

стратегически, 

следователно не 

поставя фокус 

върху конкретни 

сектори, а 

визуализира 

данните за 

икономическите 

дейности.  

Съгласно анализа, 

сектори със 

значителен дял и 

развитие в София 

са: 

- Информационни 

технологии 

- Професионални 

дейности (вкл. 

аутсорсинг) 

- Търговия и 

ремонтни 

дейности 

- Преработващата 

промишленост 
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подобряват своите 

позиции в местната 

икономика. Това се 

отнася за 

търговията и 

ремонтните 

дейности, 

транспорта, 

складирането и 

пощите, 

здравеопазването и 

социалната работа, 

административните 

и спомагателните 

услуги. 

Търговията и 

ремонтът заемат дял 

от над ¼ от 

столичната 

икономиката спрямо 

по-малка от 1/5 от 

националната 

Паралелно с това, 

преработващата 

промишленост 

увеличава тежестта 

си в местната 

икономика след 

поредица от 

инвестиции в нови 

производствени 

инсталации и 

съществуващи 

такива в сферата на 

фармацевтиката, 

частите за коли, 

козметиката, 

оптиката и други. 

Към 2014 

г. преработващата 

промишленост има 

дял от 10,5% в 

икономиката на 

столицата или с над 2 

процентни пункта 
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повече от тежестта 

ѝ преди кризата. 

 

 

 

Списък на ключови сектори съгласно източници на информация от СО:  

 

Сектор / Документ Областна 

стратегия за 

развитие на Област 

София-град 2015-

2020 г. 

СИС на София Публична 

информация от 

СОАПИ 

Информатика и ИКТ    

Креативни и рекреативни 

индустрии 

   

Туризъм    

Биотехнологии    

Търговия    

Бизнес услуги    

Строителство     

 

Легенда: 

 Секторът експлицитно е посочен като фокусен в съответния документ / 

източник на информация 

 Секторът имплицитно е посочен в съответния документ / източник на 

информация 

 Секторът не е посочен в съответния документ / източник на информация 

 

Списък на водещи индустрии в София съгласно предходни проучвания: 

- Информационни технологии 

- Професионални дейности (вкл. аутсорсинг) 

- Търговия и ремонтни дейности 

- Преработващата промишленост 

 

От документалния преглед може да се направи констатацията, че не се наблюдава 

консистентност в приоритизиране на секторите на различните нива - от областни 
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стратегически документи до ниво столична агенция. Два от секторите са 

идентифицирани както в Стратегията за интелигентна специализация на София, 

така и спрямо СОАПИ - Информатика и ИКТ, както и Креативни и рекреативни 

индустрии.  

 

b) Анализ на икономическото състояние 

 

Количественият анализ на икономиката на град София има за цел да: 

- предостави информация за икономическия профил по избрани индикатори 

- идентифицира бързо растящи сектори и сектори с висока добавена стойност 

- верифицира ключовите приоритети за развитие на град София 

 

Анализът е изготвен въз основа на икономическата активност на предприятията за 

2015 година, които са регистрираните в географския обхват на Столична община с 

прилежащите 38 населени места съгласно Единния класификатор на 

административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ2). 

 

Тримерен показател Приходи - Печалба - Служители (S-P-E) 

 

Този показател показва къде се намират секторите в София съгласно приходите и 

печалбата в абсолютни стойности, както и заетите в съответния сектор. От 

фигурата е лесно да се заключи, че Търговията, намирайки се в горен десен квадрант, е 

с най-голям дял от сумата на общите приходи (49.7%), както и от сумата на 

регистрираната печалба (37.8%) и брой служители (25.8%). Съгласно използваната 

номенклатура на Nace Rev. 2, в рамките на този сектор са включени търговията не 

едро, търговията на дребно и ремонтни дейности. Следва да се има предвид, че 

търговията в своята същност представлява преразпределение на средства.  

 

                                                                 
2 http://www.ekatte.com/област-софия-столица  

http://www.ekatte.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

 

Икономическа дейност  % от сумата  

на приходите в 

сектор 

Търговия 

% от сумата  

на печалбата в 

сектор 

Търговия 

% от броя  

на заетите 

в сектор 

Търговия 

Търговия на едро с твърди, течни и 

газообразни горива и сходни 

продукти 

11.5% 2.6% 2.6% 

Търговия на едро с фармацевтични 

продукти 
9.7% 16.4% 4.5% 

Продажба на дребно в 

неспециализирани магазини за храна, 

напитки и тютюневи изделия 

6.8% 3.7% 15.9% 

Неспециализирана търговия на едро 6.7% 19.8% 4.8% 

Продажба на дребно на автомобилни 

горива в специализирани магазини 
5.8% 0.0% 2.1% 

Търговия на едро с тютюневи 

изделия 
5.8% 1.6% 1.3% 

Продажба на автомобили и леки 

автомобили 
5.4% 4.7% 2.1% 
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В рамките на сектора, следните седем икономически дейности представляват 51.7% 

от сумата на приходите, 48.7% от сумата на печалбата и 33.3% от броя на заетите. 

 

Прави впечатление, че “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни 

продукти” е водеща в обема на приходите (11.5%) на регистрираните стопански 

субекти на територията на Столична община, но най-голям дял от регистрираната 

печалба има “Неспециализираната търговия на едро” (19.8%), следвана от Търговия на 

едро с фармацевтични продукти (16.4%). Най-голям брой на заетите се наблюдава при 

“Продажба на дребно в неспециализирани магазини за храна, напитки и тютюневи 

изделия”. Следва да се има предвид, че в рамките на икономическа дейност “Търговия на 

едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни продукти” се наблюдава 

концентрация на ресурсите в малък на брой стопански субекти.  

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

С оглед по-детайлен анализ и визуализация на останалите сектори, търговията ще 

бъде изключена от репрезентирането на данните. От фигурата по-долу могат да 

бъдат направени следните констатации: 

- В горен ляв квадрант. т.е. с по-голям дял на печалбата и по-малък дял от приходите, са 

секторите Финанси и застраховане (14.7% от стойността на печалбата и 2.3 % от 

приходите) и Професионални дейности и научни изследвания (14.5% от стойността на 

печалбата и 4.4 % от приходите). Големината на показания “балон” представлява 

служителите, като за Финанси и застраховане те са по-малко (2.3% от служителите в 

регистрираните компании в СО), а при Професионални и научни дейности числеността 

е по-голяма (8.1%) 

- Преработващата промишленост, Строителството и ИКТ имат сходен профил, както 

следва: 
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Икономическа дейност  % от сумата  

на приходите 

% от сумата  

на печалбата  

% от броя  

на заетите 

Преработваща промишленост 7.2% 10.1% 9.5% 

Строителство 7.0% 9.3% 7.4% 

ИКТ 6.9% 8.1% 9.3% 

 

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

Двумерен показател (S/E - P/E) 

 

Този показател измерва колко приходи (S/E) и печалба (P/E) се полагат на един служител 

в рамките на различните сектори. С него се цели да се разкрие доколко ефикасно се 

използва човешкият ресурс по сектори, или колко приходи и печалба генерира един 

служител.  

 

Както се вижда от фигурата, сектор Финанси и застраховане има най-високо 

съотношение на печалба на служител, където се генерира над 40 000 лева печалба от 

служител годишно. Тук следва да се отчете и факторът, че голям брой от 

служителите в икономическа дейност “Застраховане” са наети по служебни 

правоотношения и това не е отчетено в източника на данни, използван за настоящия 

анализ.  

Други сектори със сравнително високо съотношение P/E са Креативните и 

рекреативните индустрии и Професионалните дейности и научни изследвания.  



 

41 

 

Без да е изненадващо, най-високо съотношение приходи на служител се наблюдава в 

сектор Търговия с над 300 000 лв. генериран приход от служител. Това се дължи на 

характера на дейността, а именно обработване на голям обем от стоки. Следва да се 

има предвид, че съществуват и други фактори, които влияят върху този показател, 

като например ниво на приложение на ИКТ в оперативните дейности, степен  на 

автоматизация на процесите и други, за които не е налична информация към момента 

на разработване на настоящия доклад.  

 

Наблюдение от интерес е, че ИКТ не е обособено по този показател като водещ 

сектор. До известна степен това се дължи на факта, че по-голямата част от 

дейността е т.нар. outsourcing и не засяга разработване на собствен ИКТ продукт.  

 

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

Ръст за последните пет години (G) 

 

Този показател цели да идентифицира кои сектори са нараснали най-бързо. Като базова 

година ще бъде използвана 2010 г., спрямо която ще бъдат съпоставени данните за 

2015 г. Ръстът по трите показателя (в низходящ ред спрямо ръста на печалбата P) е 

както следва:  
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Съгласно горепосочената информация в табличен формат, могат да се направят 

следните заключения: 

 

Ръст на секторите за петгодишен период, 2015 г. спрямо 2010 г.  

Сектор / Показател S P E 

Строителство  35% 2139% -8% 

ИКТ  40% 347% 24% 

Креативни и рекреативни индустрии  97% 178% -4% 

Търговия  45% 139% 20% 

Транспорт и складиране  34% 120% -28% 

Образование  47% 97% -75% 

Водоснабдяване и канализация  42% 68% 2% 

Преработваща промишленост  20% 55% -3% 

Здравеопазване  91% 47% 20% 

Професионални дейности и научни изследвания  53% 22% 24% 

Финанси и застраховане  -36% 6% -68% 

Недвижими имоти  115% -4% 23% 

Земеделие, горско стопанство, риболов  35% -88% 3% 

Производство и разпределение на електрическа и  

топлинна енергия и на газообразни горива  

15% -124% -20% 

Добивна промишленост  90% -124% -14% 

Настаняване и ресторантьорство  44% -135% 18% 

Административни и спомагателни дейности  71% -364% 32% 

Други дейности  -41% -691% -13% 
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- Най-голям растеж на приходите (S) се наблюдава при сектори Недвижими имоти (115%); 

Креативни и рекреативни индустрии (97%) 

- Най-бързо е нараснала печалбата (P) в сектори Строителство (2139%) предвид спада 

от кризата от 2007 г., която афектира строителния сектор; ИКТ (347%), което е 

вторият сектор с най-голям ръст на печалбата за разглеждания петгодишен период; 

Креативните и рекреативните индустрии (178%); Търговия (139%), Транспорт и 

складиране (120%) 

- Най-голям ръст на служителите (E) е отчетен в сектори Административни и 

спомагателни дейности (32%); ИКТ (24%); Професионални дейности научни изследвания 

(24%); Недвижими имоти (23%), Търговия (20%) 

 

Класификация на добавената стойност (VA) 

 

С този преглед на принадлежността на съответния сектор към дейности с висока 

добавена стойност или интензитет на знание, се цели да се акцентира върху тези 

сектори, които носят повече стойност за софийската икономика. Категоризацията 

ще бъде извършена въз основа на номенклатурата на Евростат за високотехнологични 

индустрии и услуги. Следва да се има предвид, че един сектор може да принадлежи към 

няколко категории на производство/услуги с висока или ниска добавена стойност в 

зависимост от конкретните икономически дейности.  

 

Най-основно, методологията разделя секторите и прилежащите икономически 

дейности на производство и услуги с различна степен на добавена стойност. Относно 

производството, разпределението на дейностите може да бъде: 

- Високотехнологично производство 

- Средно към високотехнологично производство 

- Средно към нискотехнологично производство 

- Нискотехнологично производство 

Относно услугите, те могат да бъдат класифицирани както следва: 

- Високотехнологични и интензивни на знание услуги 

- Други интензивни на знание услуги 

- Услуги, базирани на по-ниско ниво на познания 

 

На фигурата по-долу е представено разпределение на печалбата като процент от 

общата стойност за СО съгласно нивото на добавена стойност. 
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Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

Най-голям дял (47%) имат услугите, базирани на по-ниско ниво на познания. 

Съставните сектори са Търговия (73.1%), Строителство (17.9%), Транспорт и 

складиране (8.2%), както е видно от следната фигура:  

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

Следващата по големина категория се състои от т.нар. Други интензивни на знание 

услуги (33%). Съставните сектори с най-голяма тежест са Финанси и застраховане 

(44.6%), Професионални дейности и научни изследвания (37.1%) и Креативни и 

рекреативни индустрии (10.9%).  
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Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

Високотехнологичните и интензивните на знание услуги (10%) са на трета позиция. 

Съставните сектори са ИКТ (77.1%) и Професионални дейности и научни изследвания 

(по-конкретно дейности, свързани с научноизследователска и развойна дейност) - 

22.9%. 

 

 

Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

 

В допълнение, в рамките на анализа ще представим и Добавена стойност по факторни 

разходи за 2015 г. съгласно данни от НСИ за отчетените нефинансови предприятия в 

Област София-град по икономически дейности. Следва да се има предвид, че 

добавената стойност по факторни разходи е стойността на произведената 

продукция, от която е приспадната стойността на акцизите и разходите за 

оперативната дейност, без тези за персонала, и са добавени приходите от 

финансирания.  
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Източник: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови 

предприятия в област София (столица) по икономически дейности за 2015 година, НСИ 

 

Най-голям дял от добавената стойност по факторни разходи има Търговията (26.9%) 

предвид, че е и секторът с най-голям обем на приходи от дейността - 49.7% от 

стойността на приходите за СО, следван от ИКТ с 16.9% добавена стойност по 

факторни разходи при дял от общите приходи, равностоен на 6.9%. Това сравнение 

показва важността от високотехнологичните и интензивните на знание сектори. 

Трета позиция е за Преработващата промишленост с 9.8%, след това - Транспорт и 

складиране и Професионални дейности и научни изследвания с 9.5%. 

 

c) Допълнителен анализ 

 

Клъстерен анализ 

 

За да бъде по-изчерпателен анализът, освен преглед на икономическите дейности по 

сектори и индустрии ще направим кратък преглед и на разпределението на 

икономическите дейности по клъстери. Този анализ цели да бъдат обособени клъстери, 

чиито дейности са фрагментирани в повече от един сектор, като например клъстер 

Туризъм, който включва дейности в рамките на: 

- Настаняване и ресторантьорство 

- Административни и спомагателни услуги 

- Креативни и рекреативни индустрии 

- Други сектори 

 

С оглед по-добра визуализация на информацията клъстер Търговия е изключен от 

фигурата по-долу.  

 

Клъстер Финансови услуги показва най-високо ниво на печалба със сравнително малък 

дял на заетите.  
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Клъстер % от сумата  

на приходите 

% от сумата  

на печалбата  

% от броя  

на заетите 

Финансови услуги 2.1% 14.0% 1.7% 

Бизнес услуги 3.2% 9.4% 13.5% 

Информационни технологии 3.1% 6.5% 5.8% 

Туризъм 2.9% 3.9% 7.2% 

Транспорт и логистика 4.8% 2.8% 7.4% 

Строителство 7.0% 9.3% 7.4% 

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

На следващите две фигури е визуализирано мястото на изброените клъстери по-горе 

спрямо средноаритметичната стойност за всички клъстери. Ясно може да се заключи, 

че клъстери Транспорт и логистика, Туризъм и Бизнес услуги са под средната 

стойност по отношение на показателя приходи на служител - S/E. Същото се отнася и 

за клъстери Туризъм и Транспорт и логистика по отношение на показателя P/E или 

печалба на един служител. 
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Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

 

Разпределението на дейностите в рамките на клъстерите съгласно нивото на 

добавена стойност е представено графично на фигурата по-долу. От данните може да 

се заключи, че интензивни на знание услуги се предоставят в клъстери Финансови 

услуги (100%), Бизнес услуги (91%) и Туризъм (89%).  

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 

 

Относно ръста на клъстерите, Туризъм расте с 829% за разглеждания петгодишен 

период, Строителството със 146%, Финансовите услуги с 10%, а Бизнес услугите с 

6%.  

 

Дял от общия брой на предприятията, Размер на приходите и добавената стойност по 

факторни разходи спрямо големина на предприятията   

 

В рамките на този допълнителен преглед на стопанските субекти в СО ще използваме 
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сечение съгласно броя на заетите в предприятията. Наблюдаваните индикатори са 

дял от общия брой на предприятия, дял на приходи от дейността и дял на добавена 

стойности по факторни разходи. Най-голям дял имат микропредприятията (92.4%), 

приходите от дейността са сравнително равномерно разпределени, а най-голяма 

добавена стойност имат големите предприятия (38%).  

 
Източник: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови 

предприятия в област София (столица) по икономически дейности за 2015 година, НСИ 

 

Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 

 

В рамките на този допълнителен преглед на динамиката на преките чуждестранни 

инвестиции в нефинансовите предприятия област София (столица) съгласно данни, 

предоставени от отдел РИА в рамките на СО.  

 

Като цяло тенденцията на преките чуждестранни инвестиции клони към повишаване в 

рамките на изследвания четиригодишен период.  За целия период ръстът на ПЧИ е 

3.5%. Най-ниски стойности се наблюдават през 2014 г., а най-високи през 2015 г. 

Наблюдава се известна флуктуация и непостоянство в динамиката. 
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Източник: Отдел РИА, СО, период 2012 - 2015 г., хил. лв. 

 

ДМА 

В допълнение, достъпът и потреблението на ресурси от стопанските субекти през 

призмата на наличните дълготрайни материални активи съгласно данни от НСИ, 

показва спад от 1% за 2015 спрямо 2014 г. Най-голяма флуктуация в отрицателна 

посока се наблюдава при добивната промишленост, строителството и други 

дейности. 

 

Зелен бизнес 

По въпроса за баланс между екологичното състояние и икономическото развитие, 

зададен в насоките, не са идентифицирани предварителни изследвания. Основни теми в 

областта са градско земеделие, чисто производство и енергийна ефективност. Това 

поле за изследване е развито в детайл в работата на екипа на проекта "Зелена София", 

а също засегнато в доклада по направление "Околна среда" и в тема "Енергетика" от 

настоящия доклад. 

   

Обобщение на направения анализ: 

 

Сектор / Показател S-P-E S/E - P/E G (P) VA 

Търговия     

Професионални дейности и научни 

изследвания 

    

Преработваща промишленост     

ИКТ     
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Строителство     

Финанси и застраховане     

Транспорт и складиране     

Креативни и рекреативни индустрии     

Туризъм     

 

Легенда: 

 Секторът показва положителни резултати спрямо анализирания показател. 

 Секторът показва смесени резултати спрямо анализирания показател. 

 Секторът показа негативни резултати спрямо анализирания показател. 

 

 

Ако направим допускането, че тежестта на показателите в модела е равностойна и 

вземем предвид други фактори, като взаимно обогатяване на секторите, то следните 

сектори следва да се считат за значими за Столична община. Без определена 

последователност секторите са: 

- Информационни и информационни технологии 

- Креативни и рекреативни индустрии 

- Професионални дейности и научни изследвания 

- Финанси и застраховане 

- Туризъм 

 

Тази оценка се основава на показатели от икономическия анализ, които включват 

натрупване на критична маса (S-P-E), ресурсна ефективност (S/E-P/E), потенциала за 

растеж на печалбата (G(P), както и степента на използвани технологии/знание (VA). 

 

d) SWOT анализ от икономическа гледна точка и първоначални конкурентни 

предимства на град София въз основа на анализа 

 

SWOT Анализ  

 

Силни страни 

- Град София е основен двигател на икономическия растеж на страната, генериращ 

значителен дял от националния БВП, привличащ повече от половината от преките 

чуждестранни инвестиции в страната, с водеща позиция в НИРД.  

- Наблюдава се високо качество на информационната и телекомуникационната 
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инфраструктура  

- Икономиката на София показва условия за развитие на сектори с висока добавена 

стойност като Информационни и комуникационни технологии, Креативни и 

рекреативни индустрии, Професионални дейности и научни изследвания, Финанси и 

застраховане, Туризъм 

- Интензивните на знание услуги заемат голям дял от икономиката на град София - над 

40%  

- Механичната миграция към София е най-голяма в сравнение с останалите области в 

страната, което допринася до известна степен за обезпечаване на някои сектори с 

човешки ресурс 

- Предприемаческата и иновационната екосистема са обезпечени със заинтересовани 

страни, сред които стартъпи, предприемачески НПО организации, финансиращи 

институции, програми за предприемаческо образование и др.   

- Налични са преакселераторски програми и фондове за рисково финансиране, подкрепени 

от европейски фондове и съфинансирани от републиканския бюджет 

 

Слаби страни 

- Географско разположение на София и България в близост до преходни икономики  

- Недостатъчна ефективност и конкурентоспособност на икономиката в 

международен план и ниска производителност на труда  

- Търговията е сектор с ниска добавена стойност, но е с най-голям дял от общите 

приходи в СО (50%), както и от регистрираната печалба (38%) и броя на служителите 

(26%) 

- Най-голям дял (47%) имат услугите, базирани на по-ниско ниво на познания, 

включително Търговия, Строителство, Транспорт и складиране  

- Наблюдават се слаби връзки между науката и бизнеса, резултиращи в нисък 

иновационен капацитет и потенциал, най-вече в частта комерсиализация на 

иновациите  

- Наблюдава се остър недостиг на кадри в ключови сектори за града, като ИКТ 

 

Възможности 

- Продължаване на дейностите за изграждане на позитивен имидж на град София като 

атрактивна дестинация с благоприятни условия за работа и живот в България 

- Привличане на международни технологични компании, които да спомогнат за 

трансфера на технологии 

- Стимулиране на взаимовръзките между академичните среди, 

научноизследователските центрове и иновативните фирми от страната и чужбина  

- Качественото имплементиране на три нови фонда за ускоряване и финансиране на 

начален етап на бизнес, които да подпомогнат стартирането на иновативни бизнеси 

- Подпомагане развитието на високотехнологични и интензивни на знание сектори, в 

които има натрупана критична маса и показват тенденции за растеж 

- Възможност за репликиране на модела за изграждане на индустриален парк, находящ се 

на територията на Община Божурище 

- Възможност за широко въвеждане на ИКТ в традиционни сектори с по-ниска добавена 

стойност и интензитет на знание като Търговия  
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Заплахи 

- Продължаващи слаби връзки с глобалните центрове на наука, иновации, бизнес и 

финанси  

- Слаб интерес на бизнеса за създаване и функциониране на ефективни ПЧП на принципа 

на равнопоставеност и взаимна полза  

- Продължаващо изтичане на мозъци и недостатъчна обезпеченост с 

висококвалифицирани кадри  

- Продължаващо неоптимално използване на лабораторния комплекс в София Тех Парк и 

липса на връзка между НИРД и бизнеса / стартъп общността 

- По отношение на икономиката на София, най-голям ръст на служителите е отчетен в 

сектори Административни и спомагателни дейности (32%), ИКТ (24%) и 

Професионални дейности научни изследвания (24%), което може да бъде заплаха за 

обезпечаването с кадри на тези сектори 

 

e) Първоначални конкурентни предимства на София въз основа на анализа 

 

По дефиниция, конкурентно предимство е предимство пред конкурентите чрез 

предлагането на по-голяма стойност за потребителите или чрез по-ниски цени, или 

чрез предоставяне на по-големи ползи и обслужване, което оправдава по-високи цени.  

 

Идентифицираните конкурентни предимства въз основа на анализа включват: 

- Наличие на квалифициран човешки капитал както в сферата на точните науки и 

инженерството, така и в сферата на изкуствата и креативните индустрии 

- Наличие на всички предпоставки за превръщане на София в стартъп дестинацията на 

Балканите и Източна Европа, включително наличието на стартиращи компании, 

инвеститори, преакселератори, обучителни програми и други 

- Разработена инфраструктура за създаване на наука и иновации 

- Логистична обезпеченост с Европа, включително нискобюджетни авиокомпании 

 

f) Анализ на международни добри практики 

 

В рамките на тази секция ще прегледаме три примера за добри международни практики, 

в които държавната администрация използва различни подходи за изграждане на 

взаимовръзка и синергия между избрани приоритетни сектори. 

 

Алгарве, Португалия 

Първият пример е от район Алгарве - най-южния район в Португалия. Районът има 

ръст от 28% на населението за последните 20 години, населението е над 400 000 

човека, броят на компаниите е над 50 000. Проблемите, които поставят за цел преди 

стартирането на регионалната иновационна стратегия на региона, са повишаване на 

БВП и намаляване на безработицата.  
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Водещият сектор предвид топлия климат, както самите представители на 

общинската администрация го наричат, е “пясък и слънце”, или туризмът, който 

съставлява около 30% от икономическата активност в района.  

 

Добрият пример в разработване на решения за поставените проблеми по-горе е 

методът на т.нар. клъстерна карта. Той показва взаимовръзката между отделните 

сектори и как могат да се постигнат по-големи синергии между тях. Например 

връзката между туризма и ИКТ и Креативните индустрии са мобилните апликации, 

информационните системи, културата; връзката между туризма и енергията е 

оптимално използване на възобновяемия слънчев ресурс; връзката между морското 

дело и здравеопазването са биотехнологиите, свързани с океанското биоразнообразие 

и други. 

 
Любелские, Полша 

Вторият пример е от район Любелские в Полша. Мотото на региона е “Любелские е 

регион, който стимулира развитието на модерен бизнес в биотехнологиите и 

опазване на околната среда с помощта на ИКТ.” 

 

Въпреки недотам оптималното използване на методите за визуализация, диаграмата 

по-долу показва приоритизация и допълване на секторите. Съгласно добрата практика 

е поставен фокус върху биоикономиката и са посочени ключовите елементи - 

образование, обработване на ресурси и ХВП, но също така е посочена и допълнителна 

специализация - здравеопазване и качество на живот, хоризонтална специализация - 

ИКТ и управление на качеството и зараждаща се специализация - околна среда. 

Посочени са и допирните точки между темите - например връзката между 

зараждащата се и хоризонталната специализация са т.нар. умни мрежи (smart grids).  

По този начин посредством набор от фактори са посочени взаимовръзките между 

отделните елементи.  
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Метрополитен регион Берлин / Бранденбург 

Метрополитният регион е с население от 6 млн., по размер е около 30 000 кв. м 

(приблизително колкото Белгия), работещото население се равнява на около 50%, а БВП 

е повече от 150 млрд. евро .  

За кратко регионът се нарича ИноББ и е създаден през 2011 като регионална, 

международна локация за създаване на наука, бизнес и иновации в няколко приоритетни 

сфери на върхово постижение, сред които здравеопазване, енергия, транспорт, ИКТ.  

Прави впечатление, че са посочени няколко теми по напречно сечение - нови материали, 

технологии за производство и автоматизация, чисти технологии и сигурност.  

 

Посочени са приоритетните сектори, съпътстващите елементи,  както и 

необходимите ключови фактори за успешно реализиране на стратегията, 

включително международна свързаност и маркетинг на стратегията и региона. 
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3. Заключение 

 

Констатации, наблюдения и препоръки: 

● От документалния преглед може да се направи констатацията, че не се наблюдава 

консистентност в приоритизиране на секторите на различните нива - от областни 

стратегически документи до ниво столична агенция. Два от секторите са 

идентифицирани както в Стратегията за интелигентна специализация на София, 

така и спрямо СОАПИ - Информатика и ИКТ, както и Креативни и рекреативни 

индустрии - унифициране на приоритетните сектори, индустрии и икономически 

дейности и ефективна комуникация към бизнеса и широката общественост 

● Сектор Търговия е с най-голям дял от сумата на общите приходи (49.7%), както и от 

сумата на регистрираната печалба (37.8%) и брой служители (25.8%) -  стимулиране на 

международната търговия, повишаване на процента на електронна търговия, 

стимулиране на търговията със стоки с по-висока добавена стойност 

● Сектор Финанси и застраховане има най-високо съотношение на печалба на служител, 

където се генерира над 40 000 лева печалба от служител годишно. Други сектори със 

сравнително високо съотношение P/E са Креативните и рекреативните индустрии и 

Професионалните дейности и научни изследвания. В допълнение клъстер Финансови 

услуги показва най-високо ниво на печалба със сравнително малък дял на заетите - 

разработване на карта, която да показва приоритетните и допълващи се сектори, 

както и взаимовръзките между тях за създаване на синергии 

● Относно ръста на клъстерите, Туризъм расте с 829% за разглеждания петгодишен 

период, Строителството със 146%, Финансовите услуги с 10%, а Бизнес услугите с 

6% - повишаване на колаборацията и комуникацията между организациите и 

институциите в рамките на клъстер туризъм 
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● Най-голям растеж на приходите се наблюдава при сектори Недвижими имоти и 

Креативни и рекреативни индустрии; Най-бързо е нараснала печалбата в сектори 

Строителство, предвид спада от кризата от 2007 г., която афектира строителния 

сектор, ИКТ и Креативните и рекреативни индустрии; Най-голям ръст на 

служителите е отчетен в сектори Административни и спомагателни дейности, ИКТ и 

Професионални дейности научни изследвания - продължаване на усилията за 

подпомагане на Креативните и рекреативните индустрии 

● Най-голям дял (47%) имат услугите, базирани на по-ниско ниво на познания. 

Съставните сектори са Търговия (73.1%), Строителство (17.9%), Транспорт и 

складиране (8.2%). Следващата по големина категория се състои от т.нар. Други 

интензивни на знание услуги (33%). Съставните сектори с най-голяма тежест са 

Финанси и застраховане (44.6%), Професионални дейности и научни изследвания (37.1%) 

и Креативни и рекреативни индустрии (10.9%). Високотехнологичните и 

интензивните на знание услуги (10%) са на трета позиция. Съставните сектори са 

ИКТ (77.1%) и Професионални дейности и научни изследвания (по-конкретно дейности, 

свързани с научноизследователска и развойна дейност) - 22.9% - стимулиране на 

високотехнологичните и интензивните на знание услуги и подпомагане 

обезпечаването им с инфраструктура и човешки ресурси. 

● Въз основа на показателите от икономическия анализ, които включват натрупване на 

критична маса (S-P-E), ресурсна ефективност (S/E-P/E), потенциала за растеж на 

печалбата (G(P), както и степента на използвани технологии/знание (VA), следните 

сектори следва да се считат за значими за Столична община. Без определена 

последователност секторите са: 

- Информационни и комуникационни технологии 

- Креативни и рекреативни индустрии 

- Професионални дейности и научни изследвания 

- Финанси и застраховане 

- Туризъм 

● Препоръки към слабите страни в рамките на SWOT анализа: 

- Недостатъчна ефективност и конкурентоспособност на икономиката в 

международен план и ниска производителност на труда - фокусиране върху 

икономически дейности с по-голяма добавена стойност, използване на ИКТ като 

фактор за подобряване на процесите и автоматизация, повишаване на приходите и 

печалбата на служител 

- Най-голям дял (47%) имат услугите, базирани на по-ниско ниво на познания, 

включително Търговия, Строителство, Транспорт и складиране - стимулиране на 

дейности с по-висока добавена стойност съгласно ИСИС на София, анализ на веригите 

на добавена стойност в рамките на традиционните услуги с оглед на специализация в 

тях 

- Наблюдават се слаби връзки между науката и бизнеса, резултиращи в нисък 

иновационен капацитет и потенциал, най-вече в частта комерсиализация на 

иновациите - стимулиране на връзката наука - бизнес, популяризация на 

фундаменталните научни изследвания и резултати с цел повишаване на 

информираността и потенциала за комерсиализация 

- Наблюдава се остър недостиг на кадри в ключови сектори за града като ИКТ - 
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повишаване на броя софтуерни специалност в краткосрочен план чрез внос на кадри и 

стимулиране на частни обучителни програми, повишаване на броя на софтуерни 

специалисти в дългосрочен план посредством повишаване на план-приема. 

● Предложения за използване на наличните възможности 

- Продължаване на дейностите за изграждане на позитивен имидж на град София като 

атрактивна дестинация с благоприятни условия за работа и живот в България - 

разработване и изпълнение на комуникационна стратегия в национален и международен 

мащаб посредством СОАПИ 

- Привличане на международни технологични компании, които да спомогнат за 

трансфера на технологии - проактивно привличане на големи компании в 

приоритетните сектори, участие в международни конференции и други събития за 

повече видимост, оптимално използване на възможностите от Председателството 

на ЕС в България през 2018 г.  

- Стимулиране на взаимовръзките между академичните среди, 

научноизследователските центрове и иновативните фирми от страната и чужбина   

- Качественото имплементиране на три нови фонда за ускоряване и финансиране на 

начален етап на бизнес, които да подпомогнат стартирането на иновативни бизнеси 

- стимулиране стартирането на нов бизнес в приоритетните за София сектори, 

които да кандидатстват за финансиране към съществуващите инструменти за 

финансиране 

- Подпомагане развитието на високотехнологични и интензивни на знание сектори, в 

които има натрупана критична маса и показват тенденции за растеж - например 

посредством обособяване на годишни награди на София в приоритетните сектори 

- Възможност за репликиране на модела за изграждане на индустриален парк, находящ се 

на територията на Община Божурище - анализ на потенциала на други сходни 

територии, които да репликират модела 

- Възможност за широко въвеждане на ИКТ в традиционни сектори с по-ниска добавена 

стойност и интензитет на знание като Търговия. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
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E. Необходимост от изследвания 

 

 

Необходими 

допълнителни 

изследвания 

Причини Примерна методика Приоритет 

Анализ на веригата 

на добавена 

стойност на избрани 

сектори, за да се 

идентифицира кои 

дейности носят 

повече добавена 

стойност. 

Наличието на ИСИС на 

София и посочването 

на ключови сектори, 

които са приоритет 

за СО и град София е 

положителна 

тенденция. В 

допълнение, би било 

полезно да  бъдат 

изследвани 

икономическите 

дейности, които 

носят най-голяма 

стойност в рамките 

на тези сектори.  

- Документален преглед 

- Експертна оценка 

- Интервю 

- Фокус група 

- Онлайн проучване 

А - висок 

Анализ на 

разпределението на 

бизнеса в град София 

по райони и 

икономически 

дейности 

 

Проследяване на 

икономическата 

активност по сектори 

и локация с цел 

целенасочено 

развитие на 

инфраструктурата в 

синхрон с 

необходимите 

специфични 

потребности.  

- Документален преглед 

- Експертна оценка 

Б - среден 

Проучване на дела на 

регистрирания 

бизнес в град София, 

чиято оперативна 

дейност реално се 

извършва в гр. София 

/ Столична община 

 

Идентифициране на 

фирми, които не са 

ликвидирани, но не 

извършват 

оперативна дейност. 

- Анкетно приучване 

- Експертна оценка 

В - нисък 
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Провеждане на 

анкета за 

възприятието и 

нагласите на бизнеса 

и жителите на град 

София относно 

конкурентните 

предимства на града 

 

Необходимо е да се 

проследи до каква 

степен ИСИС на София 

е разпознаваема сред 

жителите на СО от 

гледна точка на 

стратегическо 

управление и дали е 

необходимо създаване 

на допълнителен 

комуникационен план.  

- Анкетно проучване 

- Експертна оценка 

Б - среден 

Анализ на 

междусекторните 

потоци по примера на 

Португалия 

 

Необходимост от 

изграждане на 

взаимовръзки между 

отделните сектори с 

цел обособяване на 

възможности за 

синергии.  

- Документален преглед 

- Експертна оценка 

- Интервю 

- Фокус група 

- Онлайн проучване 

А - висок 
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IV. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ 

A. Описание 

Наборът от анализи във връзка с предприемаческата и иновационната екосистема в 

Столична община цели оценка на моментното състояние на средата, идентифициране 

на вменените функции, както и проекти, инициативи и дейности на Столична община и 

очертаване на допирната точка между тях. Резултатите от анализа предоставят 

възможност за вземане на информирани решения, базирани на фактите.  

 

В рамките на тема Иновации и предприемачество в направление Икономика ще бъдат 

извършени следните изследвания: 

- Документален преглед  

- Анализ на предприемаческата и иновационната екосистема в София 

- Анализ на съответствието на идентифицирани възможности в екосистемата и 

функциите на Столична община 

- Добри международни практики 

 

Следните допускания са взети предвид: 

- Географският обхват на анализа включва Столична община като административно-

териториална единица 

- Моментната снимка на състоянието на екосистемата ще бъде направена за 2016 г.  

- С оглед избягване на дублиране на дейности в настоящия проект, ще се позовем на 

данните за образованието и наличието на кадри от тема “Пазари на труда”   

1. Документален преглед  

 

Документалният преглед цели идентифициране на дейностите на СО за подпомагане и 

стимулиране на НИРД, предприемачеството и иновациите. Като резултат от анализа 

се очаква да бъдат очертани функциите, проектите, инициативите и/или други 

релевантни дейности, които се извършват от Общината или които се очаква да се 

извършват. 

 

2. Анализ на предприемаческата и иновационната екосистема в София 

 

Анализът на предприемаческата и иновационната екосистема в града цели да бъде 

извършен преглед на обезпечеността с участници, техните взаимовръзки и анализ на 

цялостното ниво на средата. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати, е 

идентифициране на т.нар. червени флагове, или възможности, които на последващ 

етап Столична община може да адресира.  
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3. Анализ на съответствието на идентифицирани възможности в 

екосистемата и функциите на Столична община 

 

Анализът на съответствието цели да идентифицира тези възможности, които 

реално Общината може да стимулира самостоятелно или в сътрудничество с 

останалите заинтересовани страни.  

4. Добри международни практики 

 

Целта на анализа на международни добри практики е да се проучат възможни добри 

практики за подпомагане развитието на предприемаческата и иновационната 

екосистема. Като резултат от проучването се очаква да бъдат разгледани два 

примера за успешни практики, които да спомогнат идентифицирането на следващи 

стъпки за подобряване на настоящата екосистема и преминаване на следващ етап на 

развитие.   

B. Източници на информация 

1. Законови нормативни актове 

- ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация 

- Закон за административно-териториалното устройство на Република България 

- Закон за насърчаване на инвестициите 

- Закон за общинските бюджети 

- Закон за общинската собственост 

- Закон за общинския дълг 

- Закон за местните данъци и такси 

- Закон за обществените поръчки 

- Закон за концесиите 

- Закон за публично-частното партньорство (отменен декември 2017 г.) 

- Закон за регионалното развитие 

- ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) 

2. Стратегически и вътрешни документи  

- Европа 2020 - Национална програма за реформи, актуализация 2017 г. 

- Конвергентна програма на РБ 2016 - 2019 година 

- Национална програма за развитие: България 2020 

- Тригодишен план към НПР 2017 - 2019 

- ИСИС на РБ 2014 - 2020 и Приложение 1 към същата 

- Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 - 2020 

- План за действие Предприемачество 2020 - България 

- Отчет за изпълнение на План за действие “Предприемачество 2020” за 2016 г. 

- Отчет за изпълнение на План за действие “Предприемачество 2020” за 2015 г. 
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- Стратегия за интелигентна специализация на София (ИСИС на София) 

- Актуализация на Областна стратегия за развитие на Област София-град 2015-2020 г. 

- ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и 

средни предприятия на Столична община 

- НАРЕДБА за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична 

община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В 

- СТРАТЕГИЯ за младите хора на Столична община (2017-2027 г.) 

- Решение на Столичен общински съвет за учредяване на Фондация "Асоциация за 

развитие на София". 

- Решение на Софийски градски съд за вписването на Фондация "Асоциация за развитие 

на София". 

-  Удостоверение от Министерство на правосъдието на основание чл.45, ал.3 от ЗЮЛ. 

-  Учредителен акт на Фондация "Асоциация за развитие на София" 

- ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и 

инвестиции  

 

3. Данни 

- Данни относно приходите, печалбата и броя служители в регистрираните стопански 

субекти в Столична община, Търговски регистър, 2015 година 

- Данни от Глобалния предприемачески мониторинг в България за 2016 г. 

- Данни от Годишна публикация Иновации БГ за 2016 г., финансирана от Европейската 

комисия чрез представителството ѝ в България 

- Данни от Евростат - Регионален Годишник на Евростат, 2015 г.  

- Данни от НСИ - Бизнес статистика - НИРД и иновации 

 

4. Други източници на информация 

- Годишен доклад за 2016 г. на Глобалния предприемачески мониторинг в България 

- Годишна публикация Иновации БГ за 2016 г., финансирана от Европейската комисия чрез 

представителството ѝ в България 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

http://sofia-da.eu/images/documents/Reshenie%20N348.pdf
http://sofia-da.eu/images/documents/Reshenie%20N348.pdf
http://sofia-da.eu/images/documents/r1.pdf
http://sofia-da.eu/images/documents/r1.pdf
http://sofia-da.eu/images/documents/ministerstvo_na_pravosadieto_bulstat.pdf
http://sofia-da.eu/images/documents/ARS_Ustav-2016.pdf
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C. Оценка на информацията 

 

Направлени

е 
Тема Данни/информация с линк Източник 

Пълнота и 

достоверност на 

данните 

Икономика 

Иновации и 

предприемачест

во 

Отчет за изпълнение за 2016 г.  

ИСИС на София. 
СО 

Не е наличен (не е 

разработван). 

Икономика 

Иновации и 

предприемачест

во 

План за действие за 2017 г.,  

ИСИС на София 
СО 

Не е наличен (не е 

разработван). 

Икономика 

Иновации и 

предприемачест

во 

Иновационна дейност на 

предприятията за СО / град София: 

● Дял на иновативните предприятия 

от общия брой предприятия 

● Дял на предприятиятa, реализирали 

нови или усъвършенствани 

продукти, нови за пазара, от общия 

брой предприятия 

● Дял на оборота, реализиран от нови 

или усъвършенствани продукти, 

нови за пазара, от общия оборот на 

предприятията 

● Дял на оборота, реализиран от нови 

или усъвършенствани продукти, 

нови за предприятието, но не и за 

пазара, от общия оборот на 

предприятията 

● Дял на предприятията с 

иновационно сътрудничество от 

общия брой предприятия с 

технологични иновации  

 

НСИ 

Предоставени са 

следните данни за 

област София-столица 

за 2015 г.:  

● Дял на иновативните 

малки и средни 

предприятия 1), 2) от 

общия брой малки и 

средни предприятия 

● Разходи за 

научноизследователска 

и развойна дейност 

(НИРД) по видове 

● Разходи за 

научноизследователска 

и развойна дейност 

(НИРД) по сектори 
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Икономика 

Иновации и 

предприемачест

во 

Данни относно приходите, 

печалбата и броя служители в 

регистрираните стопански 

субекти в Столична община, 

Търговски регистър, 2015 година 

ТР 

В по-голямата си част, 

данните са пълни и 

достоверни. Липсва 

информация за броя на 

служители в част от 

предприятията. 

Наличните данни са за 

2015 г. Препоръчително 

е използването на по-

актуални данни, но 

пълен набор за 2016 г. не 

е наличен към момента 

на изготвяне на 

доклада. 

Икономика 

Иновации и 

предприемачест

во 

Данни от Евростат Евростат 

Съгласно утвърдена 

методология. По-

голямата част от 

данните са на 

национално ниво или 

NUTS2 ниво.  

Икономика 

Иновации и 

предприемачест

во 

Данни от НСИ - национално ниво НСИ 

Съгласно утвърдена 

методология. По-

голямата част от 

данните са на 

национално ниво или 

NUTS2 ниво. 

Икономика 

Иновации и 

предприемачест

во 

Данни от Годишен доклад за 2016 г. 

на Глобалния предприемачески 

мониторинг в България 

GEM 

България 

Съгласно утвърдена 

методология. Данните 

се събират от над 100 

икономики и 

понастоящем е най-

големият съвместен 

изследователски 

проект във връзка с 

предприемачеството в 

световен мащаб. 

Данните са актуални, но 

голяма част от тях 

касаят България. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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D. Оценка на състоянието на жизнеспособността и 

устойчивостта на предприемаческата и 

иновационната екосистема 

1. Показатели3 в рамките на анализа на предприемаческата и 

иновационната екосистема 

a) Гъстота  

Наситеност с ключови елементи и заинтересовани страни за предприемаческата и 

иновационната екосистема, включително предприемачи и предприемаческа 

активност, финансиране, достъп до международни пазари (експортен потенциал), 

обучителни програми по предприемачество.  Инфраструктура във връзка с 

предприемачеството и иновациите, трансфер на НИРД, политики на общинско ниво, 

програми на европейско, национално и общинско ниво, други - доставчици на бизнес 

услуги, НПО организации.  

b) Гъвкавост  

Възможност за преразпределение на ресурсите, включително човешки ресурс и 

финансов ресурс. Тук ще бъде изследвана гъвкавостта на пазара на труда.  

c) Свързаност 

Свързаност на отделните елементи на предприемаческата и иновационната 

екосистема от гледна точка на четворната спирала (quadruple helix). 

d) Разнообразие 

Наличие на ноу-хау от различни области на познание, демография и други. Тук също 

така ще бъдат анализирани и иновациите въз основа на наличната информация.  

  

                                                                 
3  Stangler and Bell-Masterson (2015) p. 2 
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2. Анализ 

a) Документален преглед  

 

В рамките на документалния преглед ще бъдат идентифицирани методите, 

посредством които СО подпомага и стимулира НИРД, предприемачеството и 

иновациите.  

 

Като резултат от анализа се очаква да бъдат очертани функциите, проектите, 

инициативите и/или други релевантни дейности, които се извършват от Общината. 

 

Устройствен правилник 

След преглед на Устройствения правилник за организацията и дейността на Столична 

общинска администрация, утвърден със Заповед № СОА17-РД09-799/01.09.2017 година 

на кмета на Столична община, не са идентифицирани прилежащи функции, касаещи 

настоящата тематика.  

 

ИСИС на София и План за действие за 2016 г. 

Дейностите на СО, свързани с иновациите и интелигентната специализация, се 

съдържат в два основни документа: 

- Стратегия за интелигентна специализация за София, приета с Решение 

138/28.01.2016г. от Столичен общински съвет (ИСИС на София) 

- План за действие за 2016 година.  

 

Прави впечатление, че ИСИС на София е разработена в синхрон с Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.  

 

ИСИС на София съдържа области на специализация в хоризонтален и вертикален разрез, 

като освен тематичната специализация се предвижда и една основна хоризонтална 

политика - укрепване на иновационната екосистема в града и региона. Направленията 

по вертикала включват две тематични области, върху които СО поставя фокус, а 

именно Информатика и ИКТ, както и Нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии. 

 

Иновационната екосистема е дефинирана като взаимодействие между различни 

заинтересовани страни, включително човешки капитал, насищане и достъп до пазара, 

финансов капитал, дигитални технологии и регулации. Това са факторите, спрямо 

които е разработен анализът на текущото състояние и съответните подобласти.   

 

В ИСИС на София е посочено, че се предвижда реализирането на множество 

стратегически инициативи и проекти, които ще създадат условия за цялостна 

промяна на иновационната екосистема в София и ще катализират подобна промяна в 

рамките на Югозападния регион и цялата страна, но в рамките на стратегията са 
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изброени общо инициативи и проекти.  

 

Три са основните области, в които е предвидено развитието на инициативи и 

проекти, както следва: 

- създаване на научен и иновационен капацитет;   

- върхови научни изследвания и иновации;   

- развитие на цялостна иновационна екосистема.  

 

Повече конкретика относно дейностите за изпълнение на проектите и инициативите 

в рамките на стратегията са налични в Плана за действие за 2016 г.  

 

Планираните за 2016 г. мерки са както следва: 

 

Човешки капитал 

1 Информационно и аналитично звено за систематизиране и визуализиране на 

информация и подкрепа относно иновационната активност и потенциал на 

София. 

2 Предоставяне на услуги за бизнеса: информационни дни и обучение за 

европейски програми, помощ за търсене на финансова подкрепа от 

европейски и български оперативни програми; партньори и НПО, 

консултиране и менторство. 

3 Засилване практическото приложение на висшето образование и науката 

чрез предоставяне на задания/теми за дипломни работи и дисертации. 

Темите/заданията ще бъдат свързани с практически казуси и потребности 

на градското развитие на София в приоритетните за ИСИС тематични 

области. 

4 Стимулиране обучението в технически и инженерни специалности чрез 

учредяване на годишни стипендии на СО. 

5 Насърчаване на предприемаческите умения и професионалното ориентиране 

в областта на КТИ чрез финансиращите програми на СО „Култура“ и 

„Културен календар“. 

6 Подкрепа за разширяване обхвата на Академията за мениджмънт в 

културата. 

 

 

 

Насищане и достъп до пазара 
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7 Учредяване на годишни награди на СО за иновативна фирма, организация, 

научноизследователска институция и НПО. 

8 София е домакин на големи международни форуми в областта на ИКТ, в които 

участват предприемачи, инвеститори, стартиращи фирми и водещи 

компании от града и 

чужбина. 

9 Подкрепа на СО за създаване и развитие на регионални клъстери в 

приоритетните на ИСИС области чрез посреднически и консултантски 

дейности, участие, нефинансови стимули и други. 

10 Подкрепа и участие в София Тех Парк, фокусирано в приоритетните на ИСИС 

области, чрез постоянно представителство на АРС в Парка и развитието му 

като база за координационни и други дейности по ИСИС. 

11 Подкрепа за създаване и укрепване на центрове за компетентност с 

общонационална значимост, свързани с тематичните области на ИСИС на 

София. 

12 Подкрепа за създаване и укрепване на центрове за върхови постижения с 

общонационална значимост. 

13 Промотиране на иновативни продукти и услуги. 

14 Създаване на Агенция за икономическо развитие (Агенция за инвестиции) 

 

 

Финансов капитал 

15 Разработване на модели за финансова и нефинансова подкрепа към бизнес, 

научни и образователни институции, НПО и инвеститори за създаване на 

иновации и въвеждане на иновативни решения в практиката. 

16 Организиране на пилотно състезание за иновативни решения по конкретни 

проблеми на базата на отворени иновации чрез Софийски фонд за иновации 
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Дигитални технологии 

17 Представяне на музейните експозиции чрез средствата на новите 

технологии и медии. 

18 Отваряне на бази данни на СО и публикуването им в машинно четим формат. 

19 Повишаване на териториалния обхват в София на достъпен безплатен 

интернет достъп с добро качество. 

 

 

 

 

Регулаторна среда и управление 

20 Създаване на Комитет за наблюдение и оценка към СО. 

21 Създаване на механизъм за събиране на информация по ИСИС; определяне на 

индикатори, по които се събира информация, като за основа служат 

индикаторите на ЕС за иновационния индекс. 

22 Ежегодно изготвяне на годишен доклад за изпълнение на ИСИС и публикуване 

на база данни по индикаторите на български и английски език в интернет. 

23 Актуализиране на пакет от нормативни документи в СО, които да 

насърчават използването на дигиталните технологии с цел по-добра 

комуникация с гражданското общество, открито и прозрачно управление, 

услуги за бизнеса и стимули за прилагане на иновации. 

 

Въз основа на проведените интервюта в рамките на проекта е видно, че част от 

дейностите в рамките на Плана за действие са в процес на изпълнение. Въпреки това 

не е наличен отчет за изпълнение на Плана за действие за 2016 г. или Годишен доклад за 

изпълнение на ИСИС на София, както е посочено в секция “Регулаторна среда и 

управление”, т. 22. Също така към ноември 2017 г. не е наличен План за действие за 

същата година.  

 

Следва да се отбележи, че в ИСИС на София е заложен механизъм за мониторинг 

изпълнението на стратегията - Комитет за наблюдение, мониторинг и оценка на 

иновационния потенциал на София (Комитет за наблюдение - КН) към кмета на СО, 

който да определя политиката, да прави мониторинг и да представя оценка на 

изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София.  

 

Липсата на съответните документи за годишно целеполагане и отчитане следва да се 

съотнесат към Комитета за наблюдение към кмета на СО и организациите, посочени в 



 

72 

плана за мониторинг на стратегията.   

 

Наличието на ИСИС на ниво град е положителна стъпка както в ефективното 

усвояване на ЕСИФ средства, така и за дългосрочното развитие на града. Въпреки 

това е необходимо прилагане на добрите практики за стратегическо управление, 

целеполагане и отчитане, за да бъдат постигнати очакваните резултати. 

 

 

 

Проекти по ЕСИФ 

Списъкът с проекти на Столична община като бенефициент от  2015 г. досега по 

Европейските структурни и инвестиционни фондове е както следва:  

 

Наименование на проекта Начало 

Обща 

стойност 

(лв.) 

Брой 

месеци 

Статус на 

изпълнение  

Осигуряване ефективното 

функциониране на Областен 

информационен център 

София-град и София-област 

за популяризиране на ЕСИФ в 

България 

13.12.2015 

г. 

643 893.84 37 В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 

Осигуряване на топъл обяд в 

община Столична 

04.05.2015 

г. 

304 280.34 12 Приключен (към 

датата на 

приключване) 

Комплекс за интегрирани 

социални услуги за деца и 

семейства 

04.08.2016 

г. 

1 752 098.89 27 В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 

"Осигуряване на топъл обяд в 

Столична община - 2016 - 

2019 г." 

30.05.2016 

г. 

1 282 826.16 44 Сключен 

Техническа помощ за 

Столична община 

28.09.2016 

г. 

1 167 506.00 87 В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 

Подготовка на регионално 

прединвестиционно 

проучване за водоснабдяване 

и канализация за 

територията на Столична 

община 

22.11.2016 

г. 

5 240 800.00 41 В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 
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"Ремонт и обновяване на 

Професионална гимназия по 

хранително-вкусови 

технологии "Проф. д-р Георги 

Павлов", район Илинден" 

14.03.2017 

г. 

1 611 208.52 20 В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 

Ноу-хау за мониторинг на 

качеството на социалните 

услуги в Столична община 

03.01.2018 

г. 

197 856.03 11 В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 

Източник: ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/  

 

Тук следва да отбележим, че Столична община, както и районите на Столична община 

изпълняват проекти по ЕСИФ основно по отношение на инфраструктура и социални 

политики, както и техническа подкрепа.  

 

Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-

град и София-област за популяризиране на възможностите от ЕСИФ в България е 

необходима предпоставка за успешно усвояване на предоставените средства, както е 

посочено както в ИСИС на София, така и в Плана за действие за 2016 г.  

 

Фондация “Асоциация за развитие на София” (АРС) 

Фондация “Асоциация за развитие на София” е учредена в обществена полза с Решение 

№348/8.10.2010 г. на Столичния общински съвет с цел да подпомага устойчивото 

развитие на София. В рамките на решението е посочено, че в рамките на Столична 

община предвижда в своя бюджет (Дейност “Общинска администрация”).  

 

Съгласно Учредителния акт на АРС, приет на 8.7.2010 г. с Решение №348 по Протокол 

№69, изм. с Реш. 24/26.01.2012 г. целите на АРС, които касаят предприемачеството и 

иновациите, включват да подпомага устойчивото развитие, предприемчивостта и 

инициативността на София и нейните жители; да насърчава връзката между наука, 

образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича 

експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрочни проблеми за 

развитието на града.  

 

В рамките на Отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София 2016 

като програмно направление са посочени Иновациите. Съгласно отчета, програмата 

цели да разработва, адаптира, изпробва и въвежда в практиката иновативни модели в 

областта на образованието, културата, социалните политики и градското развитие. 

Дейностите са свързани с популяризиране на различни иновативни решения и тяхното 

адаптиране на местно ниво, както и представяне на добри практики от София на 

европейско ниво. Основните резултати са в областта на осъществяване на пилотни 

модели и въвеждане в практиката на иновативни решения в Столична община, 

координиране изпълнението на Стратегия за интелигентна специализация на София, 

насърчаване на иновативните и креативните идеи сред гражданското общество чрез 

инициативи на Фонда за иновации. В това направление АРС си партнира с бизнеса и 

https://eumis2020.government.bg/
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академичните институции. 

 

В рамките на отчета може да се види, че е налично годишно целеполагане и отчитане 

на дейността на Фондацията, която предвид функциите ѝ е тясно обвързана с голям 

набора от заинтересовани страни в предприемаческата и иновационната екосистема.  

 

 

Основните дейности, изпълнени през 2016 г. съгласно Доклада за дейността, включват: 

 

Дейност / инициатива / проект 
Влияние върху предприемаческата и 

иновационната екосистема 

Създадена е Агенция за инвестиции 

(СОАПИ), чиято цел е да улесни бизнеса в 

София и да привлича инвестиции и 

подпомага предприемаческата среда 

 

Агенцията за инвестиции притежава два 

основни фокуса на дейност - да привлича 

инвестиции в София и да подпомага 

предприемаческата и иновационната 

дейност за създаване на възможности за 

инвестиции. Както е посочено и в частта 

“Секторна политика”, видно е, че 

Агенцията базира работата си на данните 

и на проучвания - изготвени 

самостоятелно или възложени на външен 

изпълнител. СОАПИ е идентифицирала 

фокусни сектори/индустрии, които 

съчетават традициите на града в 

икономически аспект, както и визията за 

развитие на града. Агенцията проактивно 

търси партньорства със 

заинтересованите страни в 

предприемаческата и иновационната 

екосистема и промотира с пример 

взаимодействието на четворната 

спирала.  

Тази дейност реферира към мярка №14 от 

плана за действие за 2016 г. към ИСИС на 

София. 
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Поставяне на начало на процеса на 

отваряне на данни и публикуването им в 

машинно четим формат 

 

На интернет страницата на АРС4 

са публикувани финансови отчети на 

фондацията в отворен формат от 

създаването на организацията, като през 

2017 г. заложената цел е наборът от 

отворени данни да се обогати. Това е 

необходим фактор за интегриране на 

обществото в разрешаване на проблемите 

на СО и София.  

Тази дейност реферира към мярка №18 от 

плана за действие за 2016 г. към ИСИС на 

София. 

Провеждане на първия 24-часов общински 

хакатон Sofia Municipality Innovation 

Hackathon 2016 с теми, поставени от СО и 

прилагане в практиката на предложените 

решения в областта на здравеопазването, 

образованието и културно-

историческото наследство, в който 

участват над 600 участници 

Провеждането на състезателни 

инициативи във връзка с иновациите и 

ключови теми за развитието на града е 

предпоставка за осъществяване на 

ефективен диалог между различните 

заинтересовани страни в 

предприемаческата и иновационната 

екосистема. Въвличането на организации 

от частния сектор, човешки ресурс от 

университетите и местната 

администрация е добър пример за 

местното самоуправление в страната. 

Дългосрочен ефект може да се постигне, 

ако този модел стане устойчив от гледна 

точка на организация и обезпечаване с 

ресурси и ако резултатите от събитието 

се прилагат на практика след приключване 

на състезанието.  

Тази дейност реферира до известна 

степен към мярка №16 от плана за 

действие за 2016 г. към ИСИС на София. 

Подкрепа на събития като Webit и 

Innovation Explorer. В рамките на Webit са 

проведени редица събития: двете основни 

конференции "Лидерство в дигиталната 

икономика" и "Умни градове”, изложението 

“Маркетинг и иновации”, "Интернет на 

всичко (IoE)", "Мобилност", "Финансови 

технологии", "Здравни технологии", 

Събитията, фокусирани върху 

позициониране на София и България като 

дигитална и иновационна дестинация са 

ключови за развитието на екосистемата. 

С утвърдени формати като Webit, 

Innovation Explorer и други София заявява 

своето място на дигиталната и 

иновационната карта на Европа.  

                                                                 
4 http://sofia-da.eu/  

http://sofia-da.eu/
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"Дигитална политика", "Изкуствен 

интелект", "Виртуална реалност" и други. 

Форумът се проведе за втора поредна 

година и бе открит от кмета на Столична 

община г-жа Йорданка Фандъкова. Основен 

фокус на Innovation Explorer 2016 сa 

глобалните архитектурни иновации, 

процесът на съвместно създаване и 

тенденциите на бъдещето. 

Тези формати също така промотират 

сътрудничеството между публичния, 

частния и НПО сектора.  

Тази дейност реферира към мярка №8 от 

плана за действие за 2016 г. към ИСИС на 

София. 

Столична община (Асоциация за развитие 

на София) в партньорство със Столична 

общинска агенция за приватизация и 

инвестиции, НПО Линкс, "Империя онлайн" и 

"Заслушай се" са провели серия от публични 

лекции за повишаване дигиталната 

култура на гражданите по повод 

Европейската седмица на програмирането. 

В допълнение, обученията, които 

таргетират развитие на човешкия 

капитал, подпомагат създаване на 

осъзнатост, знания и умения във връзка с 

иновациите и технологиите.  

 

Тази дейност реферира към мярка №2 от 

плана за действие за 2016 г. към ИСИС на 

София. 
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Стартиране на проект ИнноБридж 

(InnoBridge), който подкрепя развитието на 

инструменти и механизми за насърчаване 

на иновационния потенциал на града. 

Проектът е насочен към общи 

потребности, свързани с иновациите и 

регионалната конкурентоспособност с 

фокус върху недостатъчното използване 

на резултатите от 

научноизследователската и развойната 

дейност (НИРД) от малките и средни 

предприятия (МСП) и затруднения им 

достъп до резултатите от публични 

НИРД. Експерти и партньори по проект 

ИноБридж оценяват Софийския публично-

частен фонд за иновации като новаторски 

инструмент на политиката в областта на 

НИРД и иновациите по време на 2-рия 

семинар за обмен на знания между 

регионите, проведен в София на 14 – 16 

септември 2016 г. Инструментът - 

Софийският публично-частен фонд за 

иновации - е първият по рода си в България. 

В него се предлага модел на публично-

частно партньорство, за да се осигури 

достъп до финансиране за по-иновативни 

и рискови културни и творчески проекти. 

Използването на инструменти като 

ИНТЕРРЕГ е добра практика за трансфер на 

ноу-хау между партньорите в проектите. 

ИнноБридж съчетава партньори от 

няколко страни - Австрия, Испания, 

Италия, Унгария, Финландия, Португалия и 

България. 

 

Тази дейност реферира към мярка №15 от 

плана за действие за 2016 г. към ИСИС на 

София. 

Източник: Доклад за дейността на АРС за 2016 г., Експертна оценка 

 

 

В Доклада на АРС са посочени и други проекти и инициативи, които са налични на 

интернет страницата на фондацията.  

 

 

Дейност на СОАПИ 

 

Съгласно ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация 

и инвестиции (Загл. изм. - Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.), приет с 

Решение № 122 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г., изм. и доп. - Решение № 497 по 

Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 826 по Протокол № 26 от 22.12.2016 г., 

задачата на  СОАПИ е да стимулира развитието на бизнеса в столицата, да привлече 

чуждестранни партньори и инвеститори, да подпомогне дейността на фирмите, 

които са регистрирани и развиват дейността си на територията на общината, да 

стимулира заетост и да подобри бизнес климата в най-големия икономически регион на 

България. Приоритет в дейността на СОАПИ е насърчаване използването на 
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иновациите и иновативните технологии с цел да се създаде устойчива бизнес среда, 

която да стане пресечна точка за българския и чуждия бизнес в София. 

 

Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на София като модерен, прогресивен, 

иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за 

стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески 

проекти от български и чуждестранни организации. Град София да бъде регионален 

център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, 

предприемачи и учени, както и градът да се обособи като дестинация за 

високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries).5 

 

b) Анализ на жизнеспособността и устойчивостта на предприемаческата и 

иновационната екосистема в София 

 

Методологията6, върху която се базира настоящият анализ, е разработена от 

Фондация “Кауфман” през 2015 година.  

 

Тя засяга въпроси като “Как измервате вашата предприемаческа екосистема? Как 

трябва да интерпретирате данните за стартовата ви общност? Какви икономически 

показатели трябва да имат значение за жизнеността и растежа?” Отговорът е, че 

това, което е необходимо да се проследи, зависи от целите, които се опитваме да 

постигнем. Въпреки че в ИСИС на София са заложени цели, не са налични конкретни 

измерители, посредством които да направим оценка за развитието на средата и за 

успеха на Стратегията.  

 

Какъв е смисълът в крайна сметка да се опитваме да увеличим предприемаческата 

жизненост в даден регион и да се опитаме да изградим предприемаческа екосистема. 

Целта е да се подобри качеството на живот, да се разширят възможностите и да се 

създаде набор от възможности за растеж и просперитет. 

 

Примерни резултати могат да бъдат: 

- Повече: повече предприемачи, повече компании и повече работни места.  

- Други общности разработват своите екосистемни усилия около определен тип фирма 

или вид работа. 

- Някои региони освен това виждат предприемаческата и иновационната екосистема 

като маркетингови усилия и се съсредоточават върху конкретен тип талант и 

човешки ресурс, който да бъде привлечен в съответния район.  

- За други градове единственото, което има значение, е комерсиализацията на иновации 

и изходите на компании - първоначалните публични предлагания и придобивания.  

                                                                 
5 Мисия съгласно интернет страницата на СОАПИ, http://investsofia.com/misiya-i-

predmet-na-deinost/  
6 Kauffman Foundation Research Series on City, Metro, and Regional Entrepreneurship, 

Measuring an entrerpeneurial ecosystem, Stangler D., Bell-Masterson J., March 2015 

http://investsofia.com/misiya-i-predmet-na-deinost/
http://investsofia.com/misiya-i-predmet-na-deinost/
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Всички те са достойни цели, а общностите трябва да определят своите собствени 

цели. 

 

Показателите, които ще бъдат изследвани, са посочени в рамките на фигурата по-

долу.  

 
Източник: Методология на Фондация “Кауфман”, 2015 г. 

 

 

 

 

1. Гъстота 

 

В рамките на този показател ще бъдат разгледани 9 елемента7 на предприемаческата 

и иновационната екосистема, както следва: 

- (1) Предприемачи и предприемаческа активност 

- (2) Финансиране 

- (3) Достъп до международни пазари (експортен потенциал) 

- (4) Обучителни програми по предприемачество 

- (5) Инфраструктура във връзка с предприемачеството и иновациите 

- (6) Трансфер на НИРД 

- (7) Политики на общинско ниво 

- (8) Програми на европейско, национално и общинско ниво 

- (9) Други - доставчици на бизнес услуги, НПО организации 

 

                                                                 
7 Дан Айзънберг, Стимулиране на икономическия растеж чрез предприемачески 

екосистеми, Експертна оценка 
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Целта е да се идентифицира до каква степен предприемаческата и иновационната 

екосистема е обезпечена със заинтересовани страни в рамките на деветте елемента.  

 

(1) Предприемачи и предприемаческа активност 

Съгласно Годишния доклад за 2016 г. на Глобалния предприемачески мониторинг в 

България през 2016 г. нивото на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в 

България е 4,8% (3,5% през 2015 г.), което включва 2,6% от пълнолетното население, 

занимаващо се с възникващи предприемачески начинания, и още 2,2% нови собственици 

на бизнес. Въпреки слабия ръст тези стойности са сред най-ниските в света. 

Интересно е, че независимо от много ниските нива на предприемачество в начална 

фаза в България, сравнително голям процент от тези предприемачески инициативи 

успяват да оцелеят достатъчно дълго, за да станат утвърден бизнес.8 

 

 
Източник: Годишният доклад за 2016 г. на Глобалния предприемачески  

мониторинг в България през 2016 г. 

 

 

(2) Финансиране 

 

Съществуват различни механизми за финансиранe на стартиращи компании, които се 

занимават с иновационна дейност. Най-основно те са дългови, дялови или квази дялови.  

Източниците на финансиране могат да бъдат банки - например новият механизъм за 

финансиране на стартиращи предприятия на Уникредит Булбанк; фондове за рисково 

финансиране на различни етапи от развитието на компанията - съответно Eleven, 

Launchub и други, ангелски инвеститори - CEO Angels Club, семейство и приятели, 

неправителствени организации, предприемачески състезания, акселераторски 

програми и др.  

 

Специално внимание следва да обърнем на Фонд на фондовете - Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България ЕАД е създадено от Министерски съвет като 

специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите 

                                                                 
8 Годишният доклад за 2016 г. на Глобалния предприемачески мониторинг в България, 

http://gemorg.bg/reports/national-report/2016-17-gem-bulgaria-annual-report-on-

entrepreneurship/  

http://gemorg.bg/reports/national-report/2016-17-gem-bulgaria-annual-report-on-entrepreneurship/
http://gemorg.bg/reports/national-report/2016-17-gem-bulgaria-annual-report-on-entrepreneurship/
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инструменти, предвидени за изпълнение по програмите, съфинансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 
Източник: ФМФИБ 

В рамките на 2018 година се предвижда 

да бъдат избрани след процедура по ЗОП 

Фонд мениджъри на 3 нови фонда за 

ускоряване и начално финансиране, както 

следва:  

- Фонд за ускоряване и финансиране на 

начален етап I с размер на публичния 

финансов ресурс от 14 млн. евро 

- Изпълнение на Фонд за ускоряване и 

финансиране на начален етап II с размер 

на публичния финансов ресурс от 18.2 

млн. евро 

- Изпълнение на Фонд за финансиране на 

начален етап с размер на публичния 

финансов ресурс от 19.1 млн. евро 

Също така се предвижда използване на т.нар. рециклирани средства, както и създаване 

на два нови фонда по JEREMIE.  

 

С оглед наличието на голям набор от опции за финансиране на стартиращи компании, 

както и че те са позиционирани в София, може да заключим, че няма дефицит на 

финансови инструменти и средства.  

 

С оглед на разпределението и устойчивостта на финансирането във времето, може да 

се направи констатацията, че частната инициатива не е достатъчно развита, а над 

80% от финансирането към момента се случва с европейски или национални средства.  

  

(3) Достъп до международни пазари (експортен потенциал) 

В рамките на пазари ще изследваме основно потенциала за интернационализация на 

съществуващия бизнес в СО към 2015 г. по данни от търговския регистър и експертна 

оценка. Ще бъдат обособени два разреза на стопанските субекти - спрямо сектор и 

спрямо размер на предприятията. Съгласно данните 15.6% от стопанските субекти, 

регистрирани в рамките на Столична община, имат експортен потенциал и 

разширяване на международните пазари, а останалите 84.4% са фокусирани предимно 

върху местния пазар или са зависими от екстракция на природни блага. В допълнение, в 

рамките на тези 15.6% - секторите с най-голям потенциал за интернационализация са 

ИКТ (5.5%), Преработваща промишленост (5%), Транспорт и складиране (2.7%).  

Като процент от общия брой на стопанските субекти с експортен потенциал, микро 

и малките компании представляват най-голям дял (съответно 12.9% и 2.1%). 
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Източник: Търговски регистър и експертни изчисления, 2015 г. 

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления, 2015 г. 

 

(4) Обучителни програми по предприемачество 

Понастоящем в София съществуват повече от 25 обучителни инициативи и проекти 

във връзка с предприемачеството и иновациите. Те могат да бъдат групирани по типа 

на организацията, която ги предоставя - от частни като Innovation Starter, НПО 

организации като Junior Achievement, Business Booster, университетски (Софийски 

университет Св. Климент Охридски, ВУЗФ, НБУ), преакселераторски програми (Founder 

Institute, Start It Smart), акселераторски програми на фондовете на рискови инвестиции 
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(Launchub, Eleven).  

 

Като цяло се наблюдава наличие на достатъчен брой обучителни програми. В 

съчетание с наличните дигитални ресурси, може да се заключи, че предприемаческата 

и иновационната система е обезпечена с обучителни ресурси. През последните години 

се наблюдава разпространение на програмите за обучение по предприемачество, но 

самото съществуване на програмните ресурси не означава непременно, че те са 

ефективни и жизнеспособни. Свързаността между тях е от по-голямо значение.  

 

Въпреки това не бива да се пренебрегват обученията и събитията с цел повишаване на 

информираността и осъзнатостта за ползите от предприемачеството сред 

потенциални предприемачи, т.е. на по-ранен етап по пътя на предприемача. В 

допълнение, съгласно анкетно проучване на Сдружение “Асоциация на българските 

лидери и предприемачи”9, респондентите са посочили като област, че не са налични 

достатъчно програми за скалиране на стартъпи и тяхната интернационализация. 

 

(5) Инфраструктура във връзка с предприемачеството и иновациите 

В София се намира “София Тех Парк” АД (Тех Парка), който е 100% собственост на 

българската държава. Основната задача на дружеството е осъществяването на 

проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на 

изследователския, иновационния и технологичния капацитет на Република България. За 

тази цел „София Тех Парк“ АД цели да си партнира с частни и публични клиенти, за да 

създаде и управлява уникална иновационна среда, да създаде и реализира образователни 

програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на 

комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги. 

 

На територията на Тех Парка се намират експериментариум, инкубатор, лабораторен 

комплекс, както и форум за събития. Лабораторният комплекс е един от основните 

елементи на научно-технологичния парк. Комплексът се състои от 11 лаборатории и 

се управлява от независимо сдружение, учредено специално за тази цел. Членове на 

сдружението са водещи академични институции като Софийски университет, 

Технически университет – София, Медицински университет – София. 

 

Списъкът с лабораториите  е както следва: 

● "In Vitro" лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност 

● Лаборатория "Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и In Silico 

дизайн" 

● Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения 

● Лаборатория по биоинформатика "БиоИнфоТех" 

● Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти 

● Лаборатория по виртуална и разширена реалност. 

● Лаборатория "Интелигентни комуникационни инфраструктури" 

● Лаборатория "Изкуствен интелект и CAD системи". 

● Микро Нано Лаб (МИНОЛаб). 

                                                                 
9 Анкетно проучване, А ти какво мислиш за предприемачеството в България?, 2017 г.  

http://sofiatech.bg/ddd/
http://sofiatech.bg/ddd/


 

84 

● Лаборатория по киберсигурност. 

● Лаборатория за високопроизводителни изчисления (ЛВИ). 

 

Лабораториите са описани по-подробно и в Стартъп Навигатор10 - дигиталната 

карта на предприемаческата екосистема в България. 

 

Наличието на ограничение до 20% от дейността на лабораториите за целите на 

ползване на частния сектор е непреодолимо ограничение, заложено в 

Пренотификацията на проекта, което води до неоптимално използване на наличното 

оборудване. В допълнение, липсата на ясно установена връзка между лабораторния 

комплекс и бизнеса (в това число и инкубатора, където се помещават стартиращите 

предприятия) представлява пречка пред комерсиализация на НИРД.  

 

Вследствие заложените цели в Плана за действие за 2016 г. за изпълнение на ИСИС на 

София, а именно Мярка №10 Подкрепа и участие в София Тех Парк, фокусирано в 

приоритетните на ИСИС области, чрез постоянно представителство на АРС в Парка 

и развитието му като база за координационни и други дейности по ИСИС, са трудно 

осъществими.  

 

 

(6) Трансфер на НИРД 

 

Съгласно Глобалното проучване на националните експерти на GEM за 2016 г., 

научноизследователският и развоен трансфер е сред най-ниско оценените критерии 

от панела от експерти, както е посочено на фигурата по-долу. 

Научноизследователският и развоен трансфер е дефиниран като степента, в която 

националната научноизследователска и развойна дейност води до нови търговски 

възможности и дали те са налични за нови, малки и растящи фирми, или не. Експертите 

са посочили, че новите технологии, наука и други нови знания не се прехвърлят 

ефикасно, не е налична подкрепа за инженерите и учените да комерсиализират своите 

идеи чрез нови и растящи фирми, новите и растящи фирми нямат същия достъп до 

нови изследвания и технологии като големите и утвърдени фирми.  

 

                                                                 
10 www.StartupNavigator.eu  

http://www.startupnavigator.eu/
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Въпреки това следва да се отбележи, че повече от половината от разходите за НИРД и 

персонала, зает с НИРД, е в Югозападен район за планиране, както е посочено на 

следната фигура:  

Източник: НСИ, Бизнес статистика, НИРД и иновации, 2015 г., хил. лв. 
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Източник: НСИ, Бизнес статистика, НИРД и иновации, 2015 г., брой заети 

 

 

(7) Политики на общинско ниво 

Политиките са представени в точка 2.1 Документален преглед. Наличието на ИСИС на 

София е добър пример за общинските администрации, но следва да се спазват 

разпоредбите на ИСИС относно мониторинга на прогреса, както и международните 

добри практики за стратегическо управление, целеполагане и отчитане.  

 

(8) Инструменти на европейско, национално и общинско ниво 

В иновационната и предприемаческата екосистема са налични следните инструменти:  

● Европейски програми: Хоризонт 2020; COSME; ECSEL JU (ECS); INTERREG; Danube Strategy; 

Erasmus+; Eureka; COST; програми за трансгранично сътрудничество; 

● Оперативни програми 2014-2020: „Иновации и конкурентоспособност“; „Наука и 

образование“; „Развитие на човешките ресурси“; „Региони в растеж“; „Транспорт и 

инфраструктура“; „Добро управление“; „Инициатива за МСП“; 

● Програмата „Джереми“ на Европейския инвестиционен фонд към Европейската 

инвестиционна банка; 

● Общински бюджет; 

● ПЧП, рискови и гаранционни фондове, бизнес ангели; 

● Банкови заеми; 

● Национален иновационен фонд; 

● Национален фонд „Научни изследвания“; 

● Норвежка програма за сътрудничество, Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество и други двустранни финансиращи програми; 

● Планът „Юнкер“; 

● Частни инвестиции; 

● Групово финансиране (краудфъндинг). 

 

(9) Други - доставчици на бизнес услуги, НПО организации 
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Както е посочено в част “Секторна политика“, в София професионалните дейности са 

особено изявени. Те съставляват 4.5% от стойността на печалбата и 4.4 % от 

приходите на стопанските субекти в СО. В рамките на Професионални дейности и 

научни изследвания най-изявени са следните икономически дейности - научни и 

технически, бизнес и управленско консултиране, инженерни дейности, рекламни 

дейности, счетоводство и одит.  

 

 
Източник: Търговски регистър и експертни изчисления, 2015 г., хил. лв.  

 

В допълнение, съществуват голям брой неправителствени организации (както е 

посочено и в част обучителни инициативи”), които подпомагат и катализират 

предприемаческата среда.  

 

 

 

Гъвкавост 

 

Общ преглед 

В рамките на елемент Гъвкавост в системата за оценка на жизнеспособността и 

устойчивостта на предприемаческата и иновационната екосистема ще разгледаме 

пазарa на труда и наличието на кадри, както и доколкото е възможно спрямо наличните 

данни - тяхната способност за бързо и гъвкаво преразпределение съгласно нуждите на 

пазара. 

  

В област София (столица) са концентрирани 19.0% от населението и 21.7% от 

работната сила в страната.11 

                                                                 
11 Пазарът на труда в София-град, СОАПИ, 2017 г. 
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Съгласно аналитичен доклад на СОАПИ за пазарите на труда в София, Област София 

(столица) се отличава с най-високата месечна работна заплата сред всички области – 

1,372 лева през първото тримесечие на 2017 г., като е с близо 70% по-висока от 

средната за България.  

 

Трудова миграция 

По отношение на ежедневната трудова миграция област София (столица) се 

характеризира със силно положителен баланс – тя е притегателен център за работна 

сила от съседните й области с над 42 000 ежедневни пътувания, докато изходящата 

ежедневна миграция е най-ниска в страната като дял от общата работна сила.  

 

Трудовият пазар в България и в частност в област София (столица) изпитва 

положителното влияние от инициативите за привличане на работна сила от външни 

пазари. Най-популярна е Синята карта на ЕС за висококвалифицирани специалисти от 

трети страни, като броят на издадените разрешения нараства с високи темпове 

през 2015 и 2016 г., но все още недостатъчни, за да обезпечат ИКТ сектора с 

необходимия брой софтуерни специалисти.  

 

Обезпеченост с предприемачи 

България се нарежда на 82-о място по условия за предприемачество сред 137 държави 

според доклада на Глобалния институт за развитие на предприемачеството за 2017 г. 

Основните причини за изоставането на страната в класацията според експертите 

от Глобалния институт за развитие на предприемачеството са наследството на 

индустриална инфраструктура, доминирана от тежката промишленост, както и 

слабите предприемачески традиции, и най-вече слабите традиции за стопанска 

инициатива и поемане на отговорност в страната. Също така, Съгласно Годишния 

доклад за 2016 г. на Глобалния предприемачески мониторинг в България през 2016 г. 

нивото на Предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в България е едва 

4,8%, което означава необезпеченост с предприемачи.  

 

Въпреки това, в София усилено се развиват както предприемаческата и иновационната 

инфраструктура, така и секторът на услугите в сравнение с преработващата 

промишленост, което предполага по-жизнеспособна предприемаческа и иновационна 

екосистема поради наличието на необходимите професионални услуги. Факторите, 

които СО може да адресира, включват т.нар. предприемаческа проактивност, или 

стопанска инициатива, поемане на отговорност и преодоляване на страха от провал. 

Тези меки умения и нагласи са ключови за още по-динамичното развитие на 

предприемачеството.  

 

Обезпеченост с кадри 

В рамките на тема “Пазари на труда” ще бъдат анализирани подробно търсенето и 

предлагането на кадри. Тук ще очертаем основни наблюдения - съществува 

несъответствие между подготовката на кадри в образователните институции и 

необходимостите на пазара на труда, което предопределя преквалификация. 

Основната посока на преквалификация е в посока ИКТ индустрията. Както е посочено в 
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тема “Секторна политика”, най-голям ръст на служителите е отчетен в сектори 

Административни и спомагателни дейности, ИКТ и Професионални дейности научни 

изследвания, което предопределя необходимостта с обезпечаване на кадри за пазара на 

труда. 

 

Свързаност 

 

В рамките на елемент свързаност ще изследваме степента на взаимодействие между 

различните заинтересовани страни за развитие на предприемаческата екосистема 

въз основа на публична информация, интервюта и експертна оценка.  

 

Четворната спирала включва взаимодействие между четири елемента - Бизнеса 

(включително предприемачеството), Науката и образованието, Държавата 

(Публичната администрация) и Обществото (включително НПО сектора).  

 

Взаимодействие Наука и образование - Бизнес 

Науката и образованието са отправна точка за създаване на научни постижения, 

иновации (т.е. комерсиализацията на научните постижения в стопанска дейност) и 

конкурентоспособността като цяло. Важен фактор при анализа на взаимовръзката 

между науката и образованието е достъпът на компаниите (включително стартъпи, 

малки, средни и големи предприятия) до резултатите от научноизследователската и 

развойната дейност.  

 

Източниците на научноизследователската и развойната дейност12 включват: 

● Технологични и научноизследователски паркове 

● Научноизследователски центрове 

● Университети 

● Инкубатори 

● Акселератори 

● Изследователи 

● Изобретатели 

 

 

Въз основа на проведените интервюта и експертна оценка могат да се направят 

следните  констатации: 

- Научните паркове поставят фокус върху създаване на фундаментална наука и не 

спомагат за нейната комерсиализация 

- Достъпът до лабораториите и научните изследвания не е равнопоставен за 

различните по големина стопански субекти 

- Привличането на големи технологични компании в България и София (тук се има 

предвид включително развойната дейност на организацията) би допринесло за 

подпомагане на трансфера на ноу-хау в столичната икономика 

                                                                 
12  Годишен доклад за 2016 г. на Глобалния предприемачески мониторинг в България 
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- Университетите не играят ключова роля в създаването и комерсиализацията на 

научни постижения и иновации 

- Акселераторските програми биха подпомагали иновациите, ако в рамките на 

предприемаческите екипи са налични дивергентни екипи с разнообразен опит и 

образование, включително инженери, софтуерни специалисти, маркетолози, 

икономисти, финансисти и др.  

 

Взаимодействие Публична администрация - Бизнес  

До известна степен в рамките на проведените интервюта предприемачите и 

представителите на бизнеса се обединяват около твърдението, че държавата не бива 

да пречи или да се намесва в делата на бизнеса. Това твърдение обаче не би било валидно 

в следните случаи, в които взаимовръзката държава (или публична администрация) - 

бизнес е необходима: 

- Осигуряване на рисково финансиране в началните етапи на развитие на 

предприемаческата и иновационната екосистема 

- Регулаторна подкрепа с оглед на създаване на специален визов режим за стартъпи и 

предприемачи 

- Регулиране на образователните програми в начално, средно и висше образование във 

връзка  с предприемачеството и иновациите 

- Популяризация на добри практики за стимулиране на предприемаческата активност  

- Осигуряване на необходимата инфраструктура 

 

Съгласно ИСИС на София, основни задачи на стратегията във връзка с регулаторната 

среда и управлението включват:   

● Създаване на предсказуемост и ефективност на местните административни 

процедури, свързани със стопанската дейност;   

● Използване на местните данъци и такси за въвеждане на облекчения и стимули за 

развойна и иновационна дейност;   

● Насърчаване на иновативните решения на бизнеса чрез обществените поръчки във 

връзка с Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета, и нейното 

прилагане в България;   

● Развиване на инициативи за нефинансови стимули към бизнеси, стартиращи фирми и 

изследователски институции в областта на иновациите.  

 

Следва да се направи междинна оценка на прогреса и резултатите по горепоставените 

задачи от страна на Комитета за наблюдение към стратегията.  

 

Взаимодействие Публична администрация - НПО 

Взаимодействието между публичната администрация на централно ниво и НПО 

сектора придобива все по-голяма критична маса. Пример за това са меморандумите за 

партньорства, сключени между Министерство на икономиката и НПО организации. На 

общинско ниво Столична община в лицето на СОАПИ търси проактивно партньорства 

с НПО сектора за подпомагане и развиване на предприемаческата и иновационната 

общност и екосистема.  
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Следва да се продължи активното взаимодействие с НПО сектора. Сред ползите от 

взаимодействието са: 

● Наличие на капацитет и опит от страна на НПО сектора с оглед на познания и умения в 

специализирани области на предприемаческата и иновационната екосистема 

● Наличие на мотивиран човешки ресурс и доброволци, чиято кауза е да съдейства за 

развитие на средата 

● Наличие на международни контакти с европейски и световни хъбове на 

предприемачеството 

● Наличие на набори от данни по утвърдени методологии и резултати от проучвания, 

които могат да спомогнат за вземане на информирани решения от страна на 

администрацията 

 

Взаимодействие НПО - Наука и образование  

Основната задача, както бе споменато неколкократно в настоящата тема, е 

комерсиализацията на научните постижения. Следователно основната задача на НПО 

организациите във връзка с иновациите е трансформирането им в стопанска дейност, 

която ще доведе до повишаване на БВП на столичната и националната икономика и ще 

спомогне позиционирането на София и България като предприемачески и иновационен 

хъб в Европа.   

 

Разнообразие 

 

В рамките на елемент разнообразие ще разгледаме два фактора - икономическата 

специализация и националността на жителите. 

 

Както беше посочено в тема “секторна политика”, основните сектори/клъстери, 

които се очертават като приоритетни след проведения анализ на икономическия 

профил въз основа на четири показателя, включват:  

- Информационни и комуникационни технологии 

- Креативни и рекреативни индустрии 

- Професионални дейности и научни изследвания 

- Финанси и застраховане 

- Туризъм 

 

Професионалните дейности, както и финанси и застраховане могат да се разглеждат 

от две перспективи - от гледна точка на приоритетни сектори, както и от 

перспективата на свързани сектори, които са необходими за осъществяване на 

останалите икономически дейности като съпътстващи дейности. Както е видно и от 

данните в секция III, в икономиката на Столична община са налични няколко сектора, 

които предоставят многослойност на икономическия профил. Като следваща стъпка е 

необходимо да се направят взаимовръзки между тях с оглед постигане на повече 

синергии.  

 

Методологията на Фондация “Кауфман” разглежда и степента на привличане и 

асимилация на имигранти. Исторически имигрантите имат много висока склонност 
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към предприемачество. В Съединените щати например имигрантите започват бизнес 

два пъти по-често от американците, които са родени в страната. Степента, в която 

градовете и регионите могат да привлекат имигранти и да ги интегрират в 

предприемаческата екосистема, е важен показател за напредъка и развитието.  Важно 

е това да обхваща всички видове имигранти, от различни професионални дейности и 

умения.  

 
Източник: Евростат, 2015 г. 

Съгласно данни от Евростат делът на 

местното население в България, т.е. 

процентът на лицата, родени в България, 

е 98.1%, което показва ниска степен на 

привличане и асимилация на имигранти.  

Относно иновациите, съгласно данни от НСИ за 2014 г. за област София (столица), 

делът на иновативните малки и средни предприятия от общия брой малки и средни 

предприятия е 27.9%. Иновативните предприятия обхващат предприятията с 

продуктови, процесови, организационни и маркетингови иновации. В допълнение, 

разходите за НИРД са нараснали с 52% за периода 2012-2015 г.  

 

В обхвата на темата за иновациите заслужава споменаване и въпросът за т.нар. 

икономика на споделянето - тенденция в световен мащаб, която описва вид бизнеси, 

приоритизиращи преизползване на активи между участници в търговска размяна в 

peer-to-peer модел. Това най-често се случва чрез технологични иновации. Въпреки 

навлизането на такъв тип бизнеси на българския пазар (като AirBnB) и наличието на 

български бизнеси и приложения в тази сфера, като например Vrum  (за споделено 

пътуване), Klear (за финансови услуги) и дори Prodavalnik (за търговия втора ръка), не са 

идентифицирани изследвания върху навлизането на тази тенденция в София. 

Забраната на Uber през 2016 е интересен случай, показващ, че и нормативната база в 

страната често не е подготвена да регулира този тип иновативни бизнеси 

 

 

 

 

 

2.3 Анализ на съответствието на идентифицирани възможности в екосистемата и 

функциите на Столична община 

 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ 
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Елемент, обект на 

изследване 

Липса / проблем / 

възможност 
Връзка със СО 

Показател “Гъстота” 

(1) Предприемачи и 

предприемаческа 

активност 

 

Ниско ниво на 

предприемаческа 

активност.   

СО да спомогне за повишаване нивото 

на предприемаческа и съответно 

иновационна активност, като 

разработи масирана информационна и 

маркетинг кампания за повишаване на 

осъзнатостта от ползите на 

предприемаческата и иновационната 

дейност със съдействието на АРС и 

СОАПИ.  

(2) Финансиране 

 

Съотношението на 

инвестиращи публични към 

частни средства е в полза 

на инструменти, ползващи 

европейско и национално 

финансиране.  

Подпомагане създаването на ангелски 

клубове, както и на ПЧП инструменти 

с преобладаващо частно финансиране 

с оглед постигане на устойчивост на 

инвестиционната активност в 

София. 

(3) Експортен 

потенциал 

 

Едва 15.6% от стопанските 

субекти в Столична община 

имат експортен потенциал, 

т.е. могат да се търгуват 

извън страната. Това 

поставя бариера пред 

растежа.   

Стимулиране на стартиращия и 

съществуващия бизнес в сектори с 

експортен потенциал посредством 

поставяне на тематични задачи в 

съответните фокусни сектори с 

експортен потенциал в рамките на 

осъществяваните и нови 

състезателни инициативи и 

събития. 

 

(4) Обучителни 

програми по 

предприемачество 

Необходимост от обучения 

за потенциални 

предприемачи, които все 

още не са стартирали 

бизнес, както и на 

скалиращи компании за 

подпомагане на 

интернационализация. 

Подпомагане на съществуващи 

инициативи за обучение на начален 

етап по предприемачество (като 

Junior Achievemnt, ABLE Mentor, Start it 

smart и други), насочени към 

потенциални предприемачи, чрез 

институционална 

представителност, мрежа от 

контакти и финансиране. 
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(5) Инфраструктура 

във връзка с 

предприемачеството 

и иновациите  

 

Необходимост от по-

активно участие в 

дейностите на София Тех 

Парк.  

Провеждане на събития и 

мероприятия на СО във връзка с 

предприемачеството и иновациите в 

София Тех Парк с цел засилване на 

интереса към пространството. 

Стимулиране на взаимовръзката 

между НИРД и бизнеса посредством 

популяризиране на възможностите на 

лабораторния комплекс, както и 

подпомагане на взаимовръзката 

между НИРД и бизнеса, находящ се на 

територията на Тех Парк, 

посредством осъществяване на 

партньорство със СНИРД. 

(6) Трансфер на НИРД 

 

Ниско ниво на 

комерсиализация на 

научноизследователската и 

развойната дейност и 

неравнопоставен достъп до 

нови изследвания за 

различни по големина 

стопански субекти.  

Отваряне на информация и нейното 

популяризиране относно 

извършваните научни дейности в 

рамките на съответните 

организации и институции в София с 

цел достигане до по-широк кръг на 

потенциални възможности за 

комерсиализация на иновациите. 

Подкрепа на нови и съществуващи 

инициативи с цел осъществяване на 

взаимовръзка между учени и 

предприемачи, както и инициативи за 

обучение на бизнес умения за учени. 

(7) Политики на  

общинско ниво 

 

Не се прилага годишно 

целеполагане и отчитане на 

ИСИС на София.  

Годишно целеполагане и отчитане на 

мерките за изпълнение на ИСИС на 

София.  

(8) Програми на 

европейско, 

национално и общинско 

ниво 

 

Недостатъчна информация 

и активност за участие по 

посочените програми и 

инструменти. 

Разпространение на възможностите 

за програми до целевите групи.  

(9) Други - доставчици 

на бизнес услуги, НПО 

организации 

Неприложимо. Неприложимо.  

Показател “Гъвкавост” 
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Обезпеченост с 

предприемачи 

Съгласно Годишния доклад 

за 2016 г. на Глобалния 

предприемачески 

мониторинг в България през 

2016 г. нивото на 

Предприемаческата 

активност в начална фаза 

(ПАНФ) в България е едва 

4,8%, което означава 

необезпеченост с 

предприемачи.  

Разработване на програма за 

повишаване на информираността и 

предприемаческия дух и култура, 

която да засегне проблеми като 

страх от провал, липса на поемане на 

отговорност и инициатива и ниска 

стопанска активност.  

Подпомагане разширяване на обхвата 

на съществуващите обучителни 

програми по предприемачество да 

достигнат до по-голям кръг от 

младежи с цел стимулиране на 

младежкото предприемачество и 

трансфер на знания и умения от 

успешни предприемачи към 

потенциални такива.  

Показател “Свързаност” 

Взаимодействие Наука 

и образование - Бизнес 

Необходимост от 

подпомагане отварянето на 

информация за 

научноизследователска и 

развойна дейност и 

спомагане 

комерсиализацията на 

постиженията на 

фундаменталната наука.  

Осъществяване на партньорства 

между СО и научните паркове за 

спомагане за комерсиализацията на 

НИРД и предоставяне на достъп до 

лабораториите и научните 

изследвания за различните по 

големина стопански субекти. 

 

Привличането на големи 

технологични компании от СОАПИ в 

България и София (тук се има предвид 

включително развойната дейност на 

организацията) за подпомагане на 

трансфера на ноу-хау в Столичната 

икономика. 

Взаимодействие 

Публична 

администрация - 

Бизнес 

Липса на информация за 

проследяване на 

заложените задачи, цели и 

мерки в ИСИС на София.  

Следва да се направи междинна оценка 

на прогреса и резултатите по 

горепоставените задачи от страна 

на Комитета за наблюдение към 

стратегията.  
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Взаимодействие 

Публична 

администрация - НПО 

 

Неприложимо.  Продължаване и разширяване на 

добрите практики за 

взаимодействие с цел да се 

оптимизира придобитият 

капацитет и налични данни от НПО 

организациите.   

Взаимодействие НПО - 

Наука и образование  

Комерсиализация на 

научните постижения.  

Създаване на състезателни 

инициативи от страна на СО във 

връзка с комерсиализация на научните 

постижения, например от 

лабораториите в София Тех Парк.  

Показател “Разнообразие” 

Степен на привличане 

и интегриране на 

имигранти 

Съгласно данни от 

Евростат, делът на 

местното население в 

България, т.е. процентът 

на лицата, родени в 

България, е 98.1%, което 

показва ниска степен на 

привличане и асимилация на 

имигранти. 

Спомагане за облекчаване на визовия 

режим за стартъпи и предприемачи.  

 

c) Добри международни практики 

 

Модел на Чили 

 

Моделът за развитие на предприемаческата и иновационната екосистема се основава 

на визия и стратегия за привличане на най-добрите стартъп идеи от света. 

Институцията, която управлява програмата, както и предоставените средства за 

предприемачите, са държавни. Програмата се изпълнява от 2010 година досега.  

 

Тя включва три програми, както следва: 

- “С Фактори” - преакселерационна програма за жени предприемачи за стартъпи в 

начален етап, която включва обучение, менторство и финансиране в размер на 14 000 

щатски долара с прием два пъти годишно по 20-30 компании 

- “Сийд” - акселераторска програма за стартъпи с функциониращ продукт и ранна 

валидация, която включва обучение, менторство, мрежа от контакти и финансиране в 

размер на 30 000 щатски долара с прием два пъти годишно по 80-100 компании 

- “Скейл” - последващ фонд за най-успешните и изявени компании, учредени в Чили, които 

са в процес на скалиране и интернационализация с  финансиране в размер на 100 000 

щатски долара с прием два пъти годишно по 20-30 компании 
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Моделът е постигнал следните резултати: 

- 3000 компании, като 59% от тях са все още активни. Понастоящем фирменото им 

портфолио има оценка от 1,5 милиарда долара. 

- Получени кандидатури от над 190 000 предприемачi в света, които имат над 150 000 

стартиращи фирми.  

- Около 30% от участниците са от Европа и 10% от общия брой (19 000) са от Източна 

Европа. 

- Компаниите получават и споделено работно пространство, визи, ментори и други 

ресурси. 

Ключовите фактори за успех в този модел са дръзка визия от страна на държавата, 

консистентна политика, непрестанна адаптация към нуждите на средата и 

устойчивост.  

 

Модел на Барселона 

 

22 @ е името, дадено на област в бившата индустриална зона на Барселона в Поблену, в 

района Сан Марти. Целта е да се превърне Поблену в технологичния и иновационен 

район на града, както и да увеличи развлекателните и жилищните пространства. 

Разположен на площад "Каталанес", той е част от една от най-големите европейски 

схеми за градско обновление, започнала през 2000-те години и все още продължаваща, 

обхващаща 115 блока, или 198,26 ха. Планът е одобрен от общинския съвет през 2000 г. 

 

Моделът 22 @ Барселона вече се прилага в други райони на града и е референтен 

критерий за градска, икономическа и социална трансформация в градове като Рио де 

Жанейро, Бостън, Истанбул и Кейптаун. Моделът благоприятства социалното 

сближаване и насърчава балансирано и устойчиво градско и икономическо развитие. 

 

Проектът включва 4 милиона квадратни метра застроена подова площ, от които 3,2 

милиона ще бъдат използвани за производствени дейности и 800 000 за жилища и 

услуги. Досега е започнала реконструкцията на приблизително 68% от 

индустриалните зони в Поблену.  

 

Към декември 2011 г. около 4500 нови компании са се преместили в областта от 2000 г. 

насам, средно 545 на година и 1,2 на ден, макар и най-успешният период да е от 2003 до 

2006 г.  

 

Очакваният брой на служителите в областта е 90 000 (без да се броят служители на 

свободна практика). От 2001 г. местното население в 22 @ Барселона е нараснало с 

22,8%.  

3. Заключение 

 

Констатации, наблюдения и препоръки от документалния преглед: 
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● Агенцията за инвестиции притежава два основни фокуса на дейност - да привлича 

инвестиции в София и да подпомага предприемаческата и иновационната дейност за 

създаване на възможности за инвестиции. Както е посочено и в частта “Секторна 

политика”, видно е, че Агенцията базира работата си на данните и на проучвания - 

изготвени самостоятелно или възложени на външен изпълнител. СОАПИ е 

идентифицирала фокусни сектори/индустрии, които съчетават традициите на града 

в икономически аспект, както и визията за развитие на града. Агенцията проактивно 

търси партньорства със заинтересованите страни в предприемаческата и 

иновационната екосистема и промотира с пример взаимодействието на четворната 

спирала. 

● На интернет страницата на АРС са публикувани финансови отчети на фондацията в 

отворен формат от създаването на организацията, като през 2017 г. заложената цел е 

наборът от отворени данни да се обогати. Това е необходим фактор за интегриране на 

обществото в разрешаване на проблемите на СО и София. 

● Провеждането на състезателни инициативи във връзка с иновациите и ключови теми 

за развитието на града е предпоставка за осъществяване на ефективен диалог между 

различните заинтересовани страни в предприемаческата и иновационната 

екосистема. Въвличането на организации от частния сектор, човешки ресурс от 

университетите и местната администрация е добър пример за местното 

самоуправление в страната. Дългосрочен ефект може да се постигне, ако този модел 

стане устойчив от гледна точка на организация и обезпечаване с ресурси и ако 

резултатите от събитието се прилагат на практика след приключване на 

състезанието. 

● Събитията, фокусирани върху позициониране на София и България като дигитална и 

иновационна дестинация, са ключови за развитието на екосистемата. С утвърдени 

формати като Webit, Innovation Explorer и други София заявява своето място на 

дигиталната и иновационната карта на Европа. Тези формати също така промотират 

сътрудничеството между публичния, частния и НПО сектора. 

● В допълнение, обученията, които таргетират развитие на човешкия капитал, 

подпомагат създаване на осъзнатост, знания и умения във връзка с иновациите и 

технологиите. 

● Използването на инструменти като ИНТЕРРЕГ е добра практика за трансфер на ноу-

хау между партньорите в проектите. ИнноБридж съчетава партньори от няколко 

страни - Австрия, Испания, Италия, Унгария, Финландия, Португалия и България. 

 

Констатации, наблюдения и препоръки от анализа: 

  

● СО да спомогне за повишаване нивото на предприемаческа и съответно иновационна 

активност, като разработи масирана информационна и маркетинг кампания за 

повишаване на осъзнатостта от ползите на предприемаческата и иновационната 

дейност със съдействието на АРС и СОАПИ. 

● Подпомагане създаването на ангелски клубове, както и на ПЧП инструменти с 

преобладаващо частно финансиране с оглед постигане на устойчивост на 

инвестиционната активност в София. 

● Стимулиране на стартиращия и съществуващия бизнес в сектори с експортен 
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потенциал посредством поставяне на тематични задачи в съответните фокусни 

сектори с експортен потенциал в рамките на осъществяваните и нови състезателни 

инициативи и събития. 

● Подпомагане на съществуващи инициативи за обучение на начален етап по 

предприемачество (като Junior Achievemnt, ABLE Mentor, Start it smart и други), насочени 

към потенциални предприемачи, чрез институционална представителност, мрежа от 

контакти и финансиране. 

● Провеждане на събития и мероприятия на СО във връзка с предприемачеството и 

иновациите в София Тех Парк с цел засилване на интереса към пространството. 

Стимулиране на взаимовръзката между НИРД и бизнеса посредством популяризиране на 

възможностите на лабораторния комплекс, както и подпомагане на взаимовръзката 

между НИРД и бизнеса, находящ се на територията на Тех Парк, посредством 

осъществяване на партньорство със СНИРД. 

● Отваряне на информация и нейното популяризиране относно извършваните научни 

дейности в рамките на съответните организации и институции в София с цел 

достигане до по-широк кръг на потенциални възможности за комерсиализация на 

иновациите. Подкрепа на нови и съществуващи инициативи с цел осъществяване на 

взаимовръзка между учени и предприемачи, както и инициативи за обучение на бизнес 

умения за учени. 

● Годишно целеполагане и отчитане на мерките за изпълнение на ИСИС на София. 

● Разработване на програма за повишаване на информираността и предприемаческия дух 

и култура, която да засегне проблеми като страх от провал, липса на поемане на 

отговорност и инициатива и ниска стопанска активност.  

● Подпомагане разширяване на обхвата на съществуващите обучителни програми по 

предприемачество да достигнат до по-голям кръг от младежи с цел стимулиране на 

младежкото предприемачество и трансфер на знания и умения от успешни 

предприемачи към потенциални такива. 

● Осъществяване на партньорства между СО и научните паркове за спомагане за 

комерсиализацията на НИРД и предоставяне на достъп до лабораториите и научните 

изследвания за различните по големина стопански субекти. 

● Привличането на големи технологични компании от СОАПИ в България и София (тук се 

има предвид включително развойната дейност на организацията) за подпомагане на 

трансфера на ноу-хау в столичната икономика. 

● Следва да се направи междинна оценка на прогреса и резултатите по горепоставените 

задачи от страна на Комитета за наблюдение към стратегията.  

● Продължаване и разширяване на добрите практики за взаимодействие с цел да се 

оптимизира придобитият капацитет и налични данни от НПО организациите. 

● Създаване на състезателни инициативи от страна на СО във връзка с комерсиализация 

на научните постижения, например от лабораториите в София Тех Парк.  

●  Спомагане за облекчаване на визовия режим за стартъпи и предприемачи. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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E. Необходимост от изследвания 

 

Необходими 

допълнителни 

изследвания 

Причини Примерна методика Приоритет 

Анализ на 

клъстерирането на 

стартъпи и други 

заинтересовани страни 

в предприемаческата 

екосистема в град София 

за създаване на 

предприемачески 

дистрикт/район  

Целта на 

изследването е 

агрегиране на данни 

за 

микроклъстериране

то в София на 

стартъпи.  

- Анализ 

- Интервюта 

- Анкета 

Б - среден 

Изследване на 

успеваемост на 

предприемаческото 

образование - анкети, 

интервюта в 

коуъркинги, 

акселератори, JA 

Целта на 

изследването е да 

се проучи кои са 

най-успешните 

обучителни 

инициативи във 

връзка с 

предприемачество

то и иновациите.  

- Анализ 

- Интервюта 

- Анкета 

Б - среден 
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V. ТУРИЗЪМ 
 

A. Описание 

 

 

Наборът от изследвания на туризма на София цели оценка на туристическото 

състояние, потенциал и настоящи стратегически направления с цел идентифициране 

на възможности за подобрения и развитие. Резултатите от анализа предоставят 

възможност за вземане на информирани решения, базирани на данни и факти. 

  

В рамките на тема „Туризъм” в направление Икономика бяха извършени следните 

изследвания: 

 

●  Документален преглед 

● Анализ на данни за туристическото състояние и потенциал на София, както и 

допълнително проучване на туристическото търсене и поведение 

● Обобщение на идентифицираните възможности от анализите, проучването и данните 

от стратегическите документи на Столична община 

● Анализ на маркетинг активностите за промотиране на град София 

● Анализ на международни добри практики 

  

В рамките на анализа са взети предвид следните допускания: 

 

● Географският обхват на анализа включва Столична община като административно-

териториална единица 

● Моментната снимка на туристическото състояние ще бъде направена спрямо 

наличните данни за 2016 г. и 2017 г. (до месец октомври), които ще бъдат съпоставени 

със стратегическите направления за развитие, заложени за периода 2017 г. – 2030 г. 

● Фокусът на анализите е насочен към чуждестранния туристопоток в столицата 

поради неговите преки и значими икономически ползи, по-голям обем и значително по-

голям потенциал, както и по-сериозни изисквания за подобрения и развитие на 

градската среда и туристическото предлагане. 
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1.   Документален преглед 

  

Анализът на наличните стратегически и вътрешни документи на Столична община 

цели да очертае кои туристически направления са идентифицирани като 

приоритетни и кои са посочените тенденции и инициативи, които се развиват и 

оказват влияние върху тях. Като резултат от анализа се очаква да бъде изготвен 

списък на конкретни направления, върху които Общината е поставила фокус към 2016 

г., както и източници на информация. Наред с прегледа за консистентност на различни 

нива, този анализ ще бъде отправна точка за анализ на съответствието между 

идентифицираните приоритети и заложените стратегически направления за 

туристическо развитие на София за периода 2017 г. – 2030 г., както и допълнителен 

анализ с добавена стойност. 

 

2. Анализ на туристическото състояние и потенциал 

  

Анализът на туристическото търсене и поведение в столицата цели да обособи нови, 

актуални и/или печеливши тенденции в туризма на София (вкл. навлизането на AirBnB 

като алтернатива на хотелското настаняване), произтичащи от изследвани 

туристически индикатори, както и вече проведено проучване на туристическото 

търсене и поведение на чуждестранни туристи в Европа. Целта на анализа е да 

идентифицира емитиращи пазари с потенциал за още по-силно развитие и висока 

добавена стойност. 

  

3. Обобщение на идентифицираните възможности от анализите, 

проучването и данните от стратегическите документи на 

Столична община 

  

Това обобщение цели да събере информацията от направените анализи, 

идентифицираните печеливши тенденции и възможности за развитие с данните и 

стратегическите цели на Столична община. То следва да обособи липси и пропуски в 

данните и да послужи като отправна точка при разработване на бъдещи проучвания, 

както и стратегически или вътрешни документи на Общината. Резултатът от 

обобщението е представен в табличен формат. 

 

4. Анализ на маркетинг активностите за промотиране на град София 

ТУРИЗЪМ 
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Посоченият анализ цели да идентифицира съответствието между изведените 

ключови направления за туристическо развитие на град София и анализираните силни 

емитиращи пазари спрямо активните маркетинг активности за промотиране на град 

София на национално и местно ниво. Целта на резултатите от анализите са да 

идентифицират липси и пропуски в маркетинг активностите на град София и 

представени в таблични формати. 

 

5.  Анализ на международни добри практики 

  

Целта на анализа на международни добри практики е да се проучат възможни добри 

практики при измерването на атрактивността на град София за туристи, 

разработването и осъществяването на стратегически цели и концепции за развитие, 

както и успешни маркетинг и брандинг стратегии. Като резултат от проучването се 

очаква да бъдат разгледани 3 успешни примера. 

  

----------------------------------------------------------------------------------- 

B. Източници на информация 

1. Законови и подзаконови нормативни актове  

●  Закон за туризма 

● Закон за административно-териториалното устройство на Република България 

● Закон за културното наследство 

● Закон за защита на потребителите 

● Закон за хазарта 

● Закон за данък върху добавената стойност 

● Закон за данък върху добавената стойност -Закон за местните данъци и такси 

● Закон за обществените поръчки 

● Закон за местните данъци и такси (вкл. туристически данък) 

● Закон за здравето 

● Закон за регионалното развитие 

●  Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечения за реда на определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на 

действието и прекратяване на категорията 

 

2. Стратегически и вътрешни документи 

● СТРАТЕГИЯ за интелигентна специализация на София 

● Актуализация на Областна стратегия за развитие на Област София-град 2015-2020 г. 

● НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична 

община 
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● НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и 

премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична 

община 

● ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Туризъм" 

● ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на 

туризма при Столична община 

● СТРАТЕГИЯ за устойчиво развитие на туризма в България (2014 г. – 2030 г.) 

● СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитието на културния туризъм в България 

● СТРАТЕГИЯ за развитие на София като туристическа дестинация (2017 г. – 2030 г.) 

● СТРАТЕГИЯ за развитие на културата в София (2013 г. – 2023 г.) 

 

3. Данни и проучвания 

● „София – Туризъм в цифри” за периода 2011 г. – 2016 г., ОП „Туризъм” 

● Данни от НСИ - Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, 

Реализирани нощувки и пренощували чужденци 

● Доклад „Туризъм и въздушен транспорт в София”  2017 г., СОАПИ 

● Оценка на устойчивостта на туристическото развитие в Столична община, Мариана 

Асенова, катедра География на туризма, СУ 

● The European Tourism Indicator System - ETIS toolkit for sustainable destination management 

(March 2016) 

● Flash Eurobarometer 433 report – Preferences of Europeans towards tourism 2016 

● Данни от ОП “Туризъм” за посещения на чуждестранни туристи в ТИЦ София, ТИЦ 

Ларго, ТИЦ читалня 

● Данни от ОП “Туризъм” за чуждестранните посетители в София за периода януари 2017 

г. - октомври 2017 г. 

● Данни от ОП “Туризъм” за посетени изложения през 2016 г., проведени престурове и 

обиколки и туристически данък 

 

4. Други източници на информация 

● Европа – водеща туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския 

туризъм 

● Годишни програми за национална туристическа реклама, 2016 г.; 2017 г., 2018 г. 

● „Социологическо проучване и мониторинг на туристопотока” на  Природен парк 

Витоша по проект № DIR-5113326-4-98, 2014г. към БАН. 

C. Оценка на информацията 

Направлен

ие 
Тема 

Данни/инфор

мация с линк 
Източник Пълнота и достоверност на данните 
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Икономика 
Туризъ

м 

Доклад 

„Туризъм и 

въздушен 

транспорт 

в София”  

2017 г.  

СОАПИ 

Докладът е добре представен и с важна 

информация, включително за местата за 

настаняване, но липсват данни за 

изведените туристически направления. В 

голяма част, информацията е под формата 

на твърдения без доказателства, които да 

ги потвърждават. Данните, които 

присъстват в по-голяма част, са в 

абсолютни стойности, няма сравнение 

между повече от 2 години, за да бъде 

разглеждана тенденция, потвърдена във 

времето. 

Икономика 
Туризъ

м 

„София – 

Туризъм в 

цифри” 2016 

г.  

ОП 

„Туризъм” 

Данните са пълни и достоверни. Много 

детайлен преглед и качествено 

представяне на информацията, ключови 

данни и добре обособени тенденции в 

развитието. Липсват данни за приходи от 

нощувки в София по националности и 

липсват потвърждения на тенденциите с 

данни от предходните години. Не са 

изведени тематични направления. 

Икономика 
Туризъ

м 

Оценка на 

устойчивос

тта на 

туристичес

кото 

развитие в 

Столична 

община, 

2016 г. 

Мариана 

Асенова, 

катедра 

География 

на 

туризма, 

СУ 

Докладът използва утвърдена 

методология. Данните са достоверни и 

добре представени. Прегледът на 

туристическото състояние на София е 

със сходни изводи и тенденции, като в 

другите документи. Самият доклад не 

извежда тематични направления, а се 

позовава на обратна връзка от туристите 

и заложените направления в 

маркетинговия план на София. 

Проучването има ценен принос относно 

удовлетвореността на посетителите в 

София и устойчивото развитие. 
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Икономика 
Туризъ

м 

Общинска 

стратегия 

за развитие 

на София 

като 

туристичес

ка 

дестинация 

2017 г. - 

2030 г.  

Столичен 

общински 

съвет 

Стратегическият план е достоверен, 

пълен и съобразен със статистическите 

данни и особености в туристическото 

търсене и поведение в столицата. 

Документът подкрепя и допълва 

приоритетите за развитие на столицата 

в други стратегически документи. 

Констатирана е сериозна разлика в 

статистическите данни за състоянието 

на туризма в София между НСИ и ОП 

“Туризъм” на база на места за настаняване 

с по-малко от 10 легла, които не се 

отчитат от НСИ, а само от ОП “Туризъм”. 

НСИ разполага с данни за среден приход от 

нощувка и среден приход от пренощувало 

лице, за разлика от ОП “Туризъм”. Относно 

кадровата обезпеченост, секторът 

остава един от най-нископлатените, 

което е основен проблем и не са 

коментирани мерки за подобрения в тази 

насока в стратегията. Представен е 

качествен преглед на необходимите 

подобрения на официалния туристически 

сайт на София. Маркетинговите 

активности са сравнително пълни и добре 

описани и включват ключови дейности. 

Недостатък е, че никъде в главните 

приоритети и стратегически цели не е 

предвидено създаването на единна 

маркетингова стратегия за София, а този 

термин се използва при маркетинговите 

активности, но едностранчиво. Не е 

предвидено също създаването на групи от 

микросайтове/партниращи уебсайтове на 

основния туристически сайт на София, 

които да го допълват и развиват, не е 

коментирано присъствието в социалните 

мрежи на дестинацията, не са разгледани 

основни маркетингови послания и стил на 

комуникацията, не са споменати PR 

материали в чуждестранни сайтове и 

блогове за дестинацията, не е 

коментирано постигането на 

позиционирането на София за по-

платежоспособни туристи. 
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Икономика 
Туризъ

м 

Годишни 

програми за 

национална 

туристичес

ка реклама, 

2016 г.; 2017 

г., 2018 г. 

Министерс

тво на 

туризма 

За част от данните не са цитирани 

източници и/или не са представени 

визуално достатъчно ясно, за да ги 

приемем за достоверни. За програмите за 

2017 г. и 2018 г. не са публични 

приложенията със статистически данни, 

на база на които са изготвени програмите, 

нито пък отчетите за изпълнението им. 

Програмите се припокриват в голяма 

степен, като в определени насоки 

единствено маркират дейности без 

конкретика. Липсва споменаването на 

столицата в какъвто и да било аспект в 

тях, както и маркетинг комуникации, 

насочени към популяризирането й. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

D. Оценка на състоянието 

1. Индикатори за анализ на туристическото състояние 

a) Актуални тенденции в бизнес пътуванията в България - сезонност и външни 

емитиращи пазари 

Този анализ представя информация за едно от приоритизираните направления за 

развитие на София - бизнес и делови туризъм. Макар и с водещо значение, в 

стратегическите документи на Столична община липсва анализ на тенденциите при 

него, а, от друга страна, той е идентифициран да включва ценово по-нечувствителни 

посетители, които потенциално проявяват интерес към туристически продукти, 

които София цели да развива в следващите години.  

g) Новите тенденции в туризма на София - ръст и промени в туристическото 

търсене и броя чуждестранни посетители 

С въвеждането на нови директни полети от и до летище София на нискобюджетните 

авиокомпании, градът се превръща в атрактивен за нови пазари с нови нагласи, 

изисквания и различен вид поведение от вече установеното. Данните за 

туристическото състояние на София отчитат ръст в броя посетители, брой 

реализирани нощувки, брой обслужени полети, брой нови дестинации, заетост на 

хотелската база и др. Целта на този анализ е да съпостави и изведе най-

приоритетните и традиционни емитиращи пазари по относителен дял за София, 

както и да подчертае новите потенциални бъдещи пазари със силен възходящ ръст, 

които, ако бъдат привличани по правилен начин, биха формирали новите топ 5 до 2030 

г. Анализът цели да бъде и изходна точка за съпоставка с изведените приоритетни 
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емитиращи пазари в стратегическите документи на Столична община. 

h) Анализ на потребителските нагласи на чуждестранни туристи при пътувания 

в чужбина 

В тази част е направен анализ на проведеното проучване по инициатива на 

Европейската комисия - Flash Eurobarometer 432 Report - Preferences of Europeans 

towards tourism13. Анализът цели да обособи потенциални емитиращи пазари с нагласи, 

туристическо търсене и поведение, които отговарят на потребителския профил на 

потенциални туристи на град София в по-мащабна рамка на база на точни данни. В 

тази група се включват и такива, които към момента не познават България, но 

потенциално градът има какво да им предложи в бъдеще.  

i) Анализ на навлизането на AirBnB в град София и конкуренция спрямо хотелското 

настаняване 

В тази част е анализирано силното навлизане на частните имоти под наем за 

туристически цели в платформата AirBnB, които засилват конкуренцията в 

хотелиерството в София, и сравнение в представянето им спрямо хотелската база на 

столицата.  

 

  

                                                                 
13http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/

FLASH/surveyKy/2065  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2065
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2065
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2. Анализ 

a) Документален преглед 

№ Документ / 

Източник на 

информация 

Институ

ция / 

Организац

ия 

Релевантна извадка от документите / 

информацията 

Идентифицирани 

тематични 

направления, 

тенденции и 

инициативи 
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1 Доклад 

„Туризъм и 

въздушен 

транспорт 

в София” 

2017 г. 

СОАПИ Тенденция 1: Според доклада най-голям брой 

чуждестранни туристи в България има от 

Румъния, Турция, Гърция, Германия, Русия, а 

за София - Германия, Гърция, 

Великобритания, Италия, Израел. 56% от 

посетилите България са пристигнали с 

нискотарифна авиокомпания. 

Тенденция 2: Темповете на ръст на приходи 

от нощувки и брой туристи са сходни в 

процентно съотношение - 15 %/16 % => 

Приходите на страната от един 

чуждестранен турист не се увеличават 

през 2016 г. спрямо 2015 г.  

Тенденция 3: Летище София е на второ 

място в Европа по ръст в процентно 

отношение по седалков капацитет, но 

работи почти на максимума от 

капацитета си => Риск/ заплаха за 

развитието на самолетния транспорт, ако 

темповете се задържат. 

Тенденция 4: Съотношението цена-

качество в София и България е от ключово 

значение.  

Тенденция 5: AirBnB през 2015 г. има 4 / 5 % 

пазарен дял и нараства силно.  

Тенденция 6: В София има малък брой 

световни хотелски вериги, поради ниска 

средногодишна заетост, достигнала 45% 

(включително през уикендите, което е 

силно неблагоприятна тенденция за 

туризма на София), която нараства с бавни 

темпове. Очакват се нови хотелски вериги 

да влязат на пазара, което е 

предизвикателство за бранша. => 

Хотелите с 4* и 5*, които имат много малка 

разлика в цените си, разчитат предимно на 

бизнес туризъм, който възлиза само на 

12,8% от общия. (Изводът е твърдение, 

което е имплицитно заложено в доклада, но 

без данни) 

5 направления са 

изведени 

неизчерпателно и без 

данни: 

-> Бизнес и конгресен 

туризъм 

(приоритизиран с 

информация за 4-те 

най-големи конгресни 

центрове в София и 

събитията Webit, 

Innovation Explorer Day, 

Ted)  

-> Културно - 

познавателен туризъм 

(срещу нисък престой) 

(представена 

информация за 4 нови 

туристически 

продукта на София - 

Квадрат 500, Музей на 

София, Музейко и 

некрополът на Св. 

София + утвърдени 

вече такива) 

-> Планински и ски 

туризъм (Посочени 

видове планински 

спортове и природни 

забележителности на 

Витоша) 

-> Фестивали и 

събития (Посочени 

София филм фестивал, 

София диша, София 

джаз фестивал, 

Фотофабрика, София - 

европейска столица на 

спорта) 
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2 „София – 

Туризъм в 

цифри” 2016 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервю с 

Иво Маринов  

ОП 

„Туризъм” 

Тенденция 1: Най-голям дял от 

чуждестранните туристи се заема от 

Германия, Гърция, Великобритания, Италия, 

Израел и съседните страни през 2015 г. 

Тенденция 2: 47,27 % ръст на испанските 

туристи, 30, 6% за Израел, 20% за Китай 

през 2016 г. спрямо 2015 г. 

Тенденция 3: Най-голям брой нощувки са 

реализирали италианските туристи – 

104 886, или 7,7% от нощувките на 

чужденци в настанителната база на София. 

На второ място е Великобритания, а на 

трето Германия, която отстъпва 

първото място в тази класация за първи 

път от 2013 г. насам. 

Тенденция 4: Сред най-важните за София 

пазари водещи по продължителност на 

престоя са гостите от Израел (2,2 дни), 

Италия (2,1 дни). Най-дълго остават в 

София гостите от Индия (средно 2,7 дни), 

Армения (2,4) и Латвия (2,4). 

Тенденция 5: Най-голям ръст на 

чуждестранни лица по брой реализирани 

нощувки в  места за настаняване се 

отчита в обекти в категория 1* - 53, 4%; 

на 2-ро място – категория 3* -  27,7%. А 

като цяло, най-голям брой нощувки на 

чужденци има в категория 4* и 5*. => 

Заключаваме, че голяма част от новите 

туристи предпочитат да отсядат в ниска 

категория и апартаменти под наем. Като 

цяло към момента чужденците избират 

най-вече хотели за престоя си, на второ 

място – семейни хотели, а на трето 

място – апартаменти (потенциал за 

Airbnb) 

Тенденция 6: Месец октомври е много силен 

за 2016 г., вкл. и с тенденция за по-голяма 

заетост на хотелите => благоприятна 

тенденция за бизнес и събитиен туризъм - 

събития, бизнес срещи и по-ниски цени на 

самолетни билети.  

Тенденция 7:  

Ниска средногодишна заетост като цяло, 

най-висока при хотели 5*, най-ниска при 

5 направления са 

изведени 

неизчерпателно: 

-> Фестивали и 

събития (без данни) 

(Посочени събития за 

2016 г. - WEBIT, Sofia 

Restaurant week, Първа 

среща на кметовете 

от страните от 

Централна и Източна 

Европа, Лайънс Европа 

Форум, Международен 

конгрес на световните 

цивилизации и модерния 

туризъм, Филмови 

фестивали, Музикални и 

танцови фестивали, 

Фестивали на 

изкуствата) 

-> Културно - 

познавателен туризъм 

(имплицитно посочен с 

данни за посетители в 

музеи в София, 

безплатна пешеходна 

обиколка “Опознай 

София”) 

-> Планински зелен 

туризъм (Посочени 

видове планински 

забележителности на 

Витоша, паркове в 

София) 

-> Спортен туризъм - 

София и Витоша - 

европейска столица на 

спорта за 2018 г. 

(Софийски маратон, 

Ърбан зона, Екстрийм 

фест) 

-> Поклоннически 

туризъм (имплицитно 

споменат) 
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хотели 1* и 2*.  

Тенденция 8:  

Продължаващ и традиционен нисък среден 

престой от 1, 8 дни за чуждестранни 

туристи в София. От данните разбираме, 

че чужденците прекарват около 2 дни в 

София и около 2 дни в България, много от 

тях разглеждат само България без София. 

Тенденция 9: През 2016 г. столицата ни 

оглавява класацията за най-евтин 

еднодневен бюджетен престой, както и 

съотношението цена-качество в София и 

България е от ключово значение.  

 

Инициативи по стратегически цели през 

2017 г.: 

1/ Проект за информационни жалони, който 

да стартира до края на годината за 41 

локации в центъра на столицата и 

близките забележителности с табели в 

околността.  

2/ Мобилни приложения - добавяне на 

дестинация София към международното 

приложение farol city guide, както и 

разработване на интерактивен 

туристически пътеводител iwalkbg за 

туризъм в България, както и на Боянската 

църква в София. 

3/ Актуализация на главния туристически 

сайт на София с повече информация и 

препоръчани забележителности и 

маршрути при посещения на София за един, 

три или пет дни. 

4/ Акцент на маркетинга на София в 

социалните мрежи през 2018 г. 
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3 Оценка на 

устойчивос

тта на 

туристичес

кото 

развитие в 

Столична 

община, 

2016 г. 

Мариана 

Асенова, 

катедра 

География 

на 

туризма, 

СУ 

Направен е анализ на състоянието на 

Столична община според индикаторите на 

Европейската система за устойчиво 

развитие на туризма (ETIS). 

Тенденция 1: Само 23% от 

туристическите предприятия в София са 

декларирали, че притежават сертификат 

за екологично или устойчиво опериране (ISO 

14001, EMAS, Еко-етикет и др.), а само 2 

изготвят доклад за устойчивост в 

съответствие с глобалната инициатива 

за отчетност на ООН. 

Тенденция 2: Общата удовлетвореност на 

анкетираните посетители от 

посещението им в София е сравнително 

висока – средна оценка 4,1 по 5-степенна 

скала. 82% от анкетираните са заявили, че 

като цяло са доволни, включително 1/3 са 

изказали пълно задоволство. 

Най-висока е удовлетвореността на 

посетителите от възможностите за 

забавления, историческите 

забележителности и културния живот в 

столицата, а най-ниска – от 

възможностите за велосипедно 

придвижване и паркиране (Делът на 

велосипедистите е нищожен - 0,5%.), 

както и от наличието на съоръжения за 

специалните нужди на хората с 

увреждания. Високата обща 

удовлетвореност косвено намира 

отражение и в много високия дял на 

повторните посетители – за 68% от 

всички анкетирани посетители това не е 

първо посещение в София. 

Тенденция 3: 41% от изследваните 

предприятия разполагат със съоръжения 

за посетители. Към 2013 г. 29% от 

наземния градски транспорт е пригоден за 

хора с увреждания. 50% от 12-те най-

важни туристически атракции в 

дестинацията са пригодени за достъп на 

хора с увреждания.  

Тенденция 4: 59% от всички изследвани 

предприятия декларират, че прилагат 

Споменати са 

следните тематични 

направления за 

развитие, като най-

значими за 

посетителите на 

София според 

проучвания на 

настанителния сектор 

и туристически 

агенции: 

-> Бизнес туризъм и 

MICE (част от 

маркетингов профил на 

София) 

-> Културен туризъм 

(представени са 

туристическите 

ресурси и е част от 

маркетингов профил на 

София)  

-> Събитиен туризъм 

– концерти, фестивали 

и спортни събития 

-> Забавление и 

пазаруване  

-> Планински, 

пешеходен, екотуризъм 

и ски туризъм 

(представени са 

ресурсите в лицето на 

Витоша - 

допълнителен вид към 

маркетингов профил) 

-> Религиозен туризъм 

(допълнителен вид към 

маркетингов профил) 

-> Здравен туризъм 

(допълнителен вид към 

маркетингов профил, 

но не е споменат от 

анкетираните) 

-> Приключенски 

туризъм 

(допълнителен вид към 
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разделно събиране на отпадъците. 

Тенденция 5: Само 10% от изследваните 

предприятия заявяват, че използват 

енергия от възобновяеми източници.  

Тенденция 6: Делът на териториите под 

режим на защита в Столична община е 

13%,от които на ПП “Витоша“ се падат 

8,8%. 

Тенденция 7: В общината се прилага 

политика за намаляване на шумовото и 

светлинното замърсяване. 

маркетингов профил, 

но не е споменат от 

анкетираните) 
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4 Общинска 

стратегия 

за развитие 

на София 

като 

туристичес

ка 

дестинация 

(2017 г. – 

2030 г.) 

Столичен 

общински 

съвет 

 

Визия за София 2030  – атрактивна, 

разпознаваема, конкурентоспособна, 

модерна и сигурна туристическа 

дестинация, позиционирана сред водещите 

в Европа, приемаща целогодишно своите 

туристи с гостоприемство и 

креативност, запомняща се с разнообразни 

и качествени туристически продукти, 

ориентирани към по-високо 

платежоспособни сегменти на целевите 

пазари. 

Мисия - Столична община да развива и 

утвърждава София като устойчива и 

конкурентоспособна туристическа 

дестинация, чрез разнообразяване на 

предлагането, подобряване на качеството 

на туристическия продукт и неговото 

ефективно популяризиране, на основата на 

партньорство и координиране на усилията 

на всички заинтересовани страни. 

Очертани са три целеви пазара за 

привличане на чуждестранни туристи: 

Традиционните емитиращи пазари, които 

посещават България в последните 10 

години с необходимост от задоволяване на 

нуждите им от нови туристически 

продукти; Перспективни пазари от 

Централна Европа с необходимост от 

позиционирането на София като значима 

туристическа дестинация в съзнанието 

им; Далечните пазари, които все още не 

познават България, но са перспективни за 

цяла Европа, нарастват значително в 

Европа и са платежоспособни. 

Тенденция 1: Сред гостите на столицата 

категорично доминират неорганизираните 

посетители. Такива са около и над 75% от 

тях в почти всички групи, в т.ч. 87% от 

българите и 71% от чужбина; 79% от 

нощуващите и 73% от еднодневните 

посетители.  

Тенденция 2: Данните за развитието на 

Витоша за целите на туризма показват, че 

тя е интересна предимно за българските 

туристи и местното население, посещава 

се основно през топлото полугодие за 

разходки и пешеходни преходи. 

Тенденция 3: Съобразно предпочитанията и 

очакванията на туристите, се предвижда 

преориентация на туризма от „икономика 

на услугите“ към „икономика на 

Тематични 

направления: 

-> Културно-

познавателен туризъм 

(подробен преглед на 

ресурсите и 

продуктите, вкл. 

културни събития и 

кулинарен туризъм - за 

по-възрастните 

посетители и тези, 

които пътуват 

организирано или 

посещават София за 

първи път) 

-> Делови/бизнес 

туризъм (Конгреси, 

конференции и др. - 

малки до средни по 

големина събития) 

-> 

Младежки/развлекателе

н туризъм (София като 

уикенд дестинация за 

младите посетители 

на нискобюджетните 

авиокомпании, които 

търсят забавления и 

нощен живот, както и 

за българския пазар 

отчасти) 

Направления в 

перспектива: 

-> СПА и здравен 

туризъм (Ресурсен 

потенциал, но липса на 

достатъчно 

туристически 

продукти и 

инфраструктура. 

Заложени цели и задачи 

за изпълнение в 

стратегически 

документи на 

общината) 

-> Религиозен туризъм 

(Ресурсен потенциал, 

но липса на единен 

туристически 

продукт) 

-> Спортен туризъм и 
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5 Годишни 

програми за 

национална 

туристичес

ка реклама, 

2016 г.; 2017 

г., 2018 г. 

 

Министер

ство на 

туризма 

За 2016 г. за дестинация Централна Европа 

забелязваме, че в предлагани продукти не 

се включват видове туризъм, които са 

най-приоритизирани за град София, а в 

същото време този пазар е включен като 

перспективен за град София според 

Общинската стратегия.  

-> Според представеното проучване 

пазари Германия и Великобритания са сред 

приоритетните за туризъм тип city 

breaks, а при пазари Франция и Балканските 

страни и Китай този туризъм е в 

перспектива, който би могъл да се 

реализира в лицето на София. Би могъл да се 

съчетае с културно-познавателен, 

кулинарен, шопинг, СПА и уелнес туризъм. 

-> Поставен е фокус върху далечните 

пазари Китай, Индия, Япония, Близък Изток 

и създаването на съвместни 

туристически пакети с продукти в 

няколко балкански страни, които биха били 

силно атрактивни за тях. Очаква се до 

2020 г. да нарастват посещенията от тях 

в Централна и Източна Европа. 

-> Идентифицирани са бизнес 

посетителите като целева група, която е 

такава вкл. и за дестинация София (имат 

висок разход за престоя си), както и 55+ 

като най-заинтересувани от културен 

туризъм, вкл. важи и за столицата. 

-> За 2017 г. и 2018 г. в маркетинг 

програмата на България присъства целта 

“преодоляване на сезонността”, за която 

не са посочени инструменти и предвидени 

дейности, целта е с висок риск и трудно 

постижима единствено с маркетинг, зад 

нея стоят силни обективни причини, по-

скоро следва да се работи в посока 

“управляване на сезонността” и 

удължаване на вече утвърдените сезони. 

Липсва цялостна комуникационна 

стратегия за постигане на целта. 

-> За последните години маркетинг 

плановете предвиждат имиджова реклама, 

привличаща по-платежоспособни 

туристи. Липсват предвидени дейности и 

уточнения кой тип “платежоспособни 

туристи” следва да бъдат привлечени и с 

какъв тип продукт. Липсва цялостна 

комуникационна стратегия за постигане 

на целта. 

Сериозен проблем е 

липсата на информация 

за промотирането или 

налагането на София 

като туристически 

център на България със 

силни определени 

видове туризъм в 

маркетинг плановете 

на България. 

Акцентирани са 

следните направления, 

в някои от които 

София е традиционно 

силна: 

-> Културно-

познавателен туризъм  

-> СПА и уелнес за 2018 

г. 

-> Вътрешен туризъм 

2016 г. в цяла България 

____________________

____  

Допълнителни 

специализирани видове 

туризъм, които да 

бъдат промотирани: 

-> Кулинарен и винен 

туризъм (като част от 

културно-

познавателен туризъм)  

-> Градски туризъм 

(като част от 

културно-

познавателен туризъм) 

-> Еко и приключенски 

туризъм 

-> Голф 

-> Бизнес туризъм 

-> Фестивален 

туризъм 
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Списък на ключови туристически направления съгласно източници на информация от 

СО:  

 

Направление/ 

Документ 

Общинска 

стратегия за 

развитие на 

София като 

туристическа 

д-я (2017 г.  -  

2030 г.) 

„София – 

Туризъм в 

цифри” 2016 

г., ОП 

“Туризъм” 

Доклад 

„Туризъм и 

въздушен 

транспорт 

в София”  

2017г., 

СОАПИ 

Оценка на 

устойчивос

тта на 

туристичес

кото 

развитие в 

Столична 

община, 2016 

г. 

Годишни 

програми за 

национална 

туристическ

а реклама на 

България, 

2016 г.; 2017 

г., 2018 г. 

Културно-

познавателен 

туризъм  

приоритизира

но 

приоритизи

рано 

приоритизи

рано 

приоритизи

рано 

приоритизир

ано 

Делови/бизнес 

туризъм 

приоритизира

но 

приоритизи

рано 

приоритизи

рано 

приоритизи

рано 

в 

перспектива 

Младежки/ 

развлекателен 

туризъм  

приоритизира

но 

не е посочен не е посочен подвид не е посочен 

СПА и здравен 

туризъм 

в перспектива не е посочен в 

перспектив

а 

в 

перспектива 

приоритизир

ано 

Религиозен туризъм в перспектива в 

перспектива 

в 

перспектив

а 

в 

перспектива 

не е посочен 

Спортен туризъм в перспектива в 

перспектива 

подвид подвид в 

перспектива 

Екотуризъм в перспектива не е посочен не е посочен подвид подвид 

Планински туризъм подвид в 

перспектива 

в 

перспектив

а 

в 

перспектива 

не е посочен 

Приключенски 

туризъм 

подвид подвид не е посочен в 

перспектива 

подвид 

 

Легенда: 
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 Направлението е приоритизирано в съответния документ / източник на 

информация 

 Направлението е посочено като перспективно/в перспектива в съответния 

документ / източник на информация 

 Направлението е посочено като подвид на приоритизирано направление или 

направление в перспектива в съответния документ/източник на информация 

 Направлението не е посочено в съответния документ / източник на информация 

 

Списък на водещи направления в София съгласно предходни проучвания: 

- Културно-познавателен туризъм 

- Планински туризъм/екотуризъм 

- Спортен туризъм 

- Религиозен туризъм 

 

От документалния преглед може да се направи констатацията, че се наблюдава 

сравнителна консистентност в приоритизиране на направленията на развитие на 

туризма на София на различните нива - от областни стратегически документи до 

ниво проучвания. Две от направленията са идентифицирани като приоритетни във 

всички разгледани документи за София - културно-познавателен туризъм и 

бизнес/делови туризъм. Младежки/развлекателен туризъм е нов вид, който в 

последните 2 години се налага като тенденция и е застъпен в Общинската стратегия 

за развитие на София. От друга страна, в годишните програми за реклама на България 

присъстват културно-познавателен туризъм и СПА туризъм като приоритетни. От 

гледна точка на перспективни направления за туристическо развитие на София, в 

документите се наблюдават различни разпределения на видове и подвидове на различни 

принципи без единна класификация. Например “екотуризъм” може да бъде подвид на 

“планински туризъм” или самостоятелен вид, “спортен туризъм” може да бъде подвид 

както на “здравен туризъм”, така и на “младежки туризъм”, а “събитиен туризъм” може 

да бъде подвид на “културно-познавателен туризъм”, както и на “делови туризъм”. 

Необходимо е да бъдат идентифицирани клъстерни групи от приоритетни видове, 

които се допълват и са най-подходящи за град София. 

 

Развитието и опазването на културното наследство е тема, неразривно свързана с 

потенциала за “културно-познавателен туризъм”. Този въпрос е разгледан с 

приоритет в доклада по направление "Култура и идентичност", тъй като темата е по-

широкообхватна и включва добрите практики при опазване на културното 

наследство. В рамките на настоящото изследване не бяха идентифицирани данни за 

туристически фокус върху сградите от периода на т.нар. Стара София от края на 19. и 

началото на 20. век. Фокус върху античното културно наследство присъства в 

повечето материали и турове, но не бяха идентифицирани събирани данни за 

посещение и интерес към обектите от този период. Обособяването на "епохи" в 

развитието на града се използва в информационните материали на ОП Туризъм и в 

експозицията на Музея на София, но е налице още потенциал за развитие - 
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например чрез разработка на цялостни информационни продукти по исторически 

епохи, в това число маршрути, турове (провежда се такъв на тема Социалистически 

архитектурни паметници), намеси в градската среда, информационно обозначаване и 

др. Този въпрос също е развит в повече детайл в доклада на направление "Култура и 

идентичност" 

 

 

j) Анализ на туристическото състояние и потенциал 

 

За цяла България е налице значителен ръст в приходите от туризъм през последните 

години. Според ревизирани данни на БНБ приходите от международен туризъм в 

текущата сметка на платежния баланс през 2016 г. възлизат на над 3 283 млн. евро, 

което е с 15,7% повече в сравнение с 2015 г. По данни на Съвета за туризъм и 

пътувания през 2016 г. директният принос на туризма към БВП на България е над 3 115 

млн. лева. Туризмът директно формира 3,4 % от БВП на страната. Общият принос на 

туризма и свързаните с него икономически дейности към БВП на България през 2016 г. е 

11 617 млн. лв. Туризмът и свързаните с него икономически дейности формират 12,8% 

от БВП. Област София е на 3-то място сред областите по приходи от нощувки след 

Бургас /444 млн. лв./ и Варна /282 млн. лв./ - София /130 млн. лв./ за 2016 г..14 

 

С оглед увеличаването на икономическите ползи на туризма в София, възможни посоки 

за развитие са увеличаване на броя туристи с нощувка в града, увеличаване на 

реализираните нощувки от 1 лице, т.е. удължаване на средния престой в града, 

привличане на нови или увеличаване на вече активни икономически перспективни 

пазари, както и по-приоритетното развитие на бизнес туризма в столицата, който е 

сред най-значимите за хотелиерския бранш и също включва по-платежоспособни 

посетители извън най-силните туристически сезони, които цели залягат в 

годишните програми за туристическа реклама на България, а са общовалидни и за град 

София. 

 

Актуални тенденции в бизнес пътуванията в България - сезонност и емитиращи 

пазари 

 

Бизнес пътуванията в световен мащаб представляват приблизително 9% от всички 

международни пътувания и включват развлекателни дейности във връзка с делови 

посещения. Бизнес туристите са по-нечувствителни към направените разходи, 

отколкото стандартни туристи и харчат двойно повече от тях.15 Те проявяват 

интерес към видове туризъм, които са приоритетни и перспективни за град София. 

Две трети от бизнес пътуващите удължават своя престой в дестинацията, когато 

имат възможност, с цел туризъм, склонни са да поканят свой близък или член от 

семейството заедно с тях или да се върнат с цел туризъм в дадена дестинация, ако тя 

                                                                 
14 “Туризъм в цифри“ 2016 г. ОП ”Туризъм” 
15 http://www.tradeforum.org/Business-Tourism/  

http://www.tradeforum.org/Business-Tourism/
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ги спечели. Те разчитат главно на хотелско настаняване и информация за 

дестинацията в точката на пристигане (напр. летище) и точката на отсядане (напр. 

хотел 4* или 5*). 

 

Поради липсващо изследване на състоянието на бизнес туризма в София в 

стратегическите документи на Столична община, са използвани данни на НСИ с цел 

изследване на тенденциите на посещенията с цел “бизнес” и делови пътувания 

в България, приемайки, че голяма част от тях се осъществяват в 

административния, политически и икономически център на България - София, 

без да има 

точни 

данни за 

столицат

а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагр. 1 - Данни от НСИ 

 

Установяваме, че посещенията с бизнес цел на територията на България имат по-

силно изразена сезонност, потвърдена през годините в периодите от началото на май 

до средата на юни, през август и септември, както и нова тенденция за силен пик в 

края на 2016 г. от средата на ноември и през декември. Приемаме, че голяма част от 

посещенията с бизнес цел се осъществяват в столицата. Установяваме, че октомври 

всъщност не е силен месец за бизнес туризъм според данните на НСИ, за разлика от 

общата тенденция за посещения на София, което показва, че тогава има пик в 

посещаемостта с цел “екскурзия и почивка” и вероятно “посещения при роднини и 

приятели”, която тенденция е благоприятна. 
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Диагр. 2 - 

Данни от 

НСИ  

 

(Заб. 

Данните 

са 

представени сезонно, като информацията от януари до август е по данни от 2017, а 

от септември до декември - по данни от 2016 г.) 

 

Най-скорошните данни на НСИ за периода септември 2016 г. до август 2017 г. показват 

, че държавите с най-много бизнес посещения в България са Румъния, Гърция, Турция, 

Сърбия и Германия и установяваме, че сериозният сезонен пик през май и юни е 

характерен за Гърция и Румъния най-вече, пикът през август и септември е най-силен 

отново за Румъния и в доста по-слаба степен при Гърция и Турция, а декември е 

предпочитан отново за Румъния, Гърция и Турция. Посетителите от Германия и 

Сърбия нямат силно изразена сезонност в посещенията си с бизнес цели в България. 

Тази информация може да бъде използвана за управляване на сезонността на 

дестинацията, например чрез организиране на големи конференции и семинари, които 

имат посещаемост от съседните държави в атрактивни периоди в началото или края 

на сезонните, но не и в пиковите, с цел по-правилно натоварване на материално-

техническата база, по-добро управление на хотелската заетост и др. 

 

 

Диагр. 

3 - 

Данни 

на 

НСИ 
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(Заб. Данните са представени сезонно, като информацията от януари до август е по 

данни от 2017, а от септември до декември - по данни от 2016 г.) 

 

Следващите 5 държави по значение и брой посещения с цел “бизнес туризъм” са 

Украйна, Великобритания, Италия, Македония и Франция. Установяваме, че Македония и 

Украйна имат слабо изразена сезонност в посещенията си, а периодът от началото на 

май до края на юни е предпочитан за Великобритания и Франция, август и септември за 

Франция, Великобритания и в по-ниска степен Италия, ноември и декември - 

единствено за Украйна. Забелязваме повече посещения от Великобритания и в 

началото на годината през януари и февруари, което е силно благоприятна тенденция 

извън утвърдената сезонност, която би следвало да се анализира по-подробно и 

експлоатира по-силно. 

Важно е да се отбележи, че за посетители от Украйна отскоро могат да влизат на 

територията на България с биометрични паспорти и без визи, което е благоприятно 

за бизнес туризма, но ще отнеме между 5 и 10 години, докато цялото население на 

страната придобие такива, и докато това стане, повечето граждани ще имат нужда 

от виза при пътуване до България. С оглед на това, Украйна има потенциал да се 

превърне в още по-значим пазар за България в близките 10 години.  

 

Новите тенденции в туризма на София - ръст и промени в туристическото търсене и 

броя посетители 

 

Общият брой на пристигналите пътници по международни въздушни линии бележи 

непрекъснат растеж от 2002 г., с изключение на 2012 г., когато е отбелязан слаб спад с 

2,5%. През 2016 г. отново се отчита ръст, и то значителен - с 24,7%, спрямо 

предходната година. Този висок резултат се дължи основно на откритите през 

изминалата година 23 нови линии.16 С оглед на този непрекъснат растеж и развитие, в 

структурата на посещенията на столицата настъпват промени и нови тенденции, 

които следва да бъдат взети под внимание. В голяма степен те представят вече 

активни и икономически перспективни емитиращи пазари с изразени предпочитания и 

е необходимо да бъдат изследвани, за да могат да бъдат правилно привличани и да 

продължат да нарастват. 

                                                                 
16 “Туризъм в цифри“ 2016 г. ОП ”Туризъм” 
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Диагр. 4 - Данни на ОП “Туризъм” 

От представената диаграма става ясно, че за част от някои от пазарите с висок 

относителен дял на посещаемост, туристическите продукти на София са в етап 

“зрялост” на жизнения си цикъл и скоро ще започне да се наблюдава спад - например 

САЩ, след определено време тази тенденция може да се наблюдава и при Румъния и 

Германия. За тях е необходимо да бъдат представени нови видове туристически 

продукти. В същото време дестинации Италия, Великобритания, Израел и Гърция имат 

добро ниво на посещаемост и запазват значителен ръст през 2016 г., което, ако бъде 

управлявано като тенденция с маркетинг стратегия и подходящи продукти, може да 

ги изведе на челни позиции. Нови пазари със силно изразен ръст в град София са Испания 

(предимно с ваканционни и туристически цели), Украйна (туристически и бизнес цели), 

Китай (ваканционни и туристически цели), Сърбия (туристически и бизнес цели) и 

Македония (туристически и бизнес цели). 
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Диагр. 5 - Данни на ОП “Туризъм” 

 

Тези нови пазари имат и нови предпочитания при избор на хотелско настаняване. Ако 

хотелите 4* и 5* формират най-голям относителен дял при настаняването на 

чужденци от традиционните силни пазари, то през 2016 г. наблюдаваме 53,4% 

нарастване в броя на нощувки в хотели 1*. Приемаме, че тази тенденция е сравнително 

сходна на тенденцията в използването на AirBnB в София и се предпочита най-вече от 

бюджетни туристи, използващи изгодни сделки на нискотарифни авиокомпании, 

привлечени от промотираните в чуждестранни сайтове ниски цени в София и доброто 

качество на туристическите услуги. Можем да приемем, че част от новите пазари 

отсядат в посочените места за настаняване, а с тази нова тенденция е обвързан и 

младежкият и развлекателен туризъм като тематично направление, което до 

момента не е приоритизирано във всички документи и проучвания на Столична община. 

 
Диагр. 6 - Данни ОП “Туризъм” 

 

От гледна точка на заетост на легловата база в София, през 2016 г. нов и силен ръст 

ТУРИЗЪМ 



 

127 

бележи есенният сезон от средата на септември, който продължава до месец 

декември, а вторият по-изразен ръст за годината е месец април.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Диагр. 7 - 

Данни на ОП 

“Туризъм” 

 

Търсейки икономически ползи под формата на приходи от реализирани нощувки и 

решаване на проблема с ниската заетост на хотелското настаняване в София, е важно 

да бъде изследван относителният дял на страните, които реализират най-много 

нощувки, и тези с най-голям ръст. От традиционно силните Италия, Великобритания, 

Германия, Израел, Гърция и САЩ, през 2016 г. с най-голям ръст са Италия, 

Великобритания, Израел и отчасти Гърция, а Германия нараства със слаби темпове, 

докато САЩ вече демонстрират отрицателна тенденция. От друга страна, страните 

Испания (със завидните 50,1%), Сърбия, Китай и Македония представят по-силен ръст 

в реализирани нощувки в хотели. Обръщаме внимание, че Украйна липсва в страните с 

ръст, а Румъния не е сред страните с най-голям относителен дял, въпреки че имат 

голямо добро ниво на посещения според диаграма 4. 
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. 

Диагр. 8 - Данни на ОП “Туризъм” за периода януари - октомври 2017 г. 

 

Данните за 2017 г. потвърждават доминиращите страни от 2016 г. с малки изменения 

в абсолютните стойности, които не са финални, тъй като липсват данните за 

месеците ноември и декември. И все пак тенденциите са сходни и най-силните страни 

по относителен дял на регистрирани гости в настанителната база на СО са Италия, 

Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Турция и САЩ. От друга страна, страните с 

най-голям ръст гости през 2017 г. са Нидерландия, Испания, Ирландия, Италия, Китай, 

Белгия, Швеция, Индия. Тези нови пазари вече са разгледани като перспективни според 

данните от разгледаните документи, направените анализи и проучвания. За 

посетителите от Швеция, Нидерландия и Белгия в определена степен допускаме, че 

посещават столицата предимно с цел “развлекателен/младежки туризъм”, 

което направление е разгледано като приоритетно в Общинската стратегия за 

развитие на София и тези данни потвърждават неговото значение. 

 

Данни от туристически информационни центрове в София за 2016 г. 17 

Основната част от посетителите на туристически информационни центрове в 

София са туристи с цел “ваканция”, а държавите, от които те преобладават, са 

Италия, Испания, Германия, Великобритания и в по-ниска степен Белгия, Франция и 

Русия. Можем да направим заключението, че в по-голяма степен това са туристи, 

които потенциално се интересуват от културно-познавателен туризъм и търсят 

информация за забележителности, туристически продукти и услуги, кулинарен 

туризъм, събития и т.н. В тази връзка може да заключим, че част от тези пазари са 

потенциална таргет аудитория за маркетинг комуникация в тази насоченост. За 2016 

г. забелязваме повишаване на броя на посетителите през август, септември, 

октомври и ноември, което може да се обясни с по-голям брой туристи в периода или 

по-добро обозначаване и откриване на туристическия център. Забелязваме високи 

стойности на посетителите от Германия и Великобритания през септември и 

                                                                 
17 Източник - ОП “Туризъм”  
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октомври. През август най-голям е броят на посетителите от Испания, Франция и 

Русия и бихме могли да заключим, че е възможно те да посещават страната с цел 

ваканция и дори море през летния сезон и да остават в София за 1 или 2 дни за 

разглеждане на забележителности и полет. 

 

Проведена е фокус група с представители на неправителствения сектор с цел 

установяване на тенденции във впечатленията на чуждестранните туристи във 

София, техните интереси и дейности, които предпочитат в свободното си време, 

както и обратна връзка относно градската среда в столицата. Идентифицирани са 

проблемни зони на база на негативни впечатления на туристи като резултат от 

срещата. В допълнение на експертен опит са добавени чуждестранни добри примери, 

от които градът може да почерпи опит. 

 

Идентифицирани проблеми Чуждестранни добри примери като насоки за развитие 

Инфраструктурни, технологични и 

комуникационни проблеми във и с 

важни транспортни центрове - жп 

гара  

-> ЖП/авиотранспорт в Германия - организация, инфраструктура и 

синергия между видовете транспорт 

-> ЖП транспорт в Италия - достъпни цени, комфорт и гари в 

центровете на градовете 

-> Безплатен градски транспорт до туристически обекти - Прага (до 

зоопарка) 

Липса на информационни табели в 

центъра и знаци за туристически 

обекти, карти, вкл. и табели за ТИЦ 

-> Европейска система за отбелязване на туристически обекти и 

точки с градско значение за ориентация в исторически центрове с 

разстояния (вкл. градове като Загреб и Любляна) 

-> Пълна информация за всички туристически обекти онлайн с 

местоположения и карта, както и качването им в значими уеб 

туристически приложения с геолокация (Флоренция, Рим, Барселона и 

др.) 

Градски транспорт - липса на 

единна система за таксуване, 

информация на английски език, 

нощен транспорт, карти за всички 

видове 

-> Успешен пример за управление на градския транспорт е град Виена, а 

комбинациите между градски транспорт и туристически обекти - 

Барселона и Виена 

Липса на туристически продукти за 

СПА туризъм в столицата 

-> Успешен пример за управление на СПА туризма в европейска столица 

и синергия между бизнеса и обществени минерални бани е град 

Будапеща 

Информационна обезпеченост на 

туризма във Витоша и близки до 

София градове и достъпност за 

чуждестранни туристи 

-> Добър пример за посещения на планина в близост към културно-

познавателни пакети и винарски райони е град Виена спрямо Виенската 

гора и Гринцинг 
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Липса на безплатни туристически 

атракции или информация за тях за 

различни социални групи или 

граждани на ЕС 

-> Градове с добра информационна обезпеченост за безплатни 

туристически атракции - Лондон, Рим, Виена 

-> Ценови стратегии на туристическите атракции за социални групи 

- Виена 

Нефункционално работно време на 

ТИЦ в София (не работи уикендите) 

и музеи 

-> Успешни примери за ТИЦ и управление на музеи - Париж, Виена 

 

Пропуски в онлайн маркетинга, липса 

на маркетинг идентичност и 

стратегия, пропуски в 

информационните туристически 

портали, липсва информация на 

английски език 

-> Маркетинг стратегия и информационна обезпеченост за 

чуждестранни туристи - град Виена 

-> Маркетинг идентичност - Любляна 

-> Маркетинг в туризма със събития - Виена, Белград 

Липса на добри опции за онлайн 

резервации за туристически услуги 

в София 

-> Успешни примери за уеб портали за резервации за туристически 

обекти - Флоренция, Рим  

 

 

Анализ на потребителските нагласи на чуждестранни туристи при пътувания в 

чужбина 

 

С оглед на необходимостта от по-точно разбиране на потребителското търсене и 

поведение за по-успешно привличане на чуждестранни туристи в град София, ще бъде 

анализирано вече направеното проучване Flash Eurobarometer 432 Report - Preferences of 

Europeans towards tourism18 по инициатива на Европейската комисия през 2016 г., за да 

бъдат изведени изводи и изследвани тенденции, които да бъдат използвани за по-

правилно таргетиране на потенциалните чуждестранни посетители в 

маркетинг стратегията на София и постигане на увеличение на броя посещения и 

реализирани нощувки от чужденци. 

 

Според проучването причини за посещение на дадена дестинация могат да бъдат 

свързани с почивка на море или ваканция сред природата, но също така city break, 

култура, СПА, спорт и събития, които са приоритетни и перспективни тематични 

направления за развитие на град София В следващата таблица са представени 

държавите, за които тези видове туризъм са основна причина за организиране на 

пътуване и възрастовата структура на тези, за които тези причини са най-важни. 

 

 

City Break  Култура  СПА и уелнес  Спорт  Събития  

                                                                 
18http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/

FLASH/surveyKy/2065  
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(31% - младежи 15 

– 24 г.; 25% - 

туристи над 55 г.)    

(30% - туристи 

над 55 г.; 

(23% - туристи 

25- 39 г.) 

(15% - туристи 

над 55 г.) 

(16% - младежи 15 

– 24 г.) 

(18% - младежи 15 

– 24 г.) 

Полша (42%)  Холандия (39%) Македония (51%) Австрия (26%)  Латвия (20%)  

Кипър (41%)  Австрия (37%) Исландия (35%)  Чешка република 

(24%)   

Кипър (19%)  

Хърватия (41%)  Люксембург (37%)  Швеция (29%)  Белгия (21%)   Финландия (18%)  

Малта (18%)  

Табл. 1 - Източник Flash Eurobarometer 432 Report - Preferences of Europeans towards 

tourism, 2016  

 

Поради факта, че град София влиза в много европейски и международни класации за най-

добро съотношение цена-качество и като цяло най-ниски цени за туристически услуги, 

важно е да се има в предвид, че в проучването една трета от потенциалните туристи 

на Турция (35%), Македония (35%), Полша (34%), Белгия (34%) смятат, че средното ниво 

на цените в дадена дестинация е важна причина да се върнат отново там. Ако 

приемаме, че качеството на хотелското настаняване в град София е на високо ниво, то 

това би била потенциална причина за туристи от Австрия (47%), Великобритания 

(43%) и Белгия (43%) да се върнат повторно в столицата ни. 

 

При вземането на решение за резервация на пътуване, най-важен фактор са 

препоръките от роднини и приятели (51%), като не бива да бъдат подценявани и 

препоръките и мненията на потребители онлайн, когато става дума за нова 

дестинация. Именно такъв тип сайтове с рейтинги, коментари и мнения на 

потребители са посочени от една трета от анкетираните (34%) като важни при 

вземане на такова решение, и то най-вече от по-младите между 15 г. и 39 г. 17% 

посочват като важни сайтове на доставчици на услуги, особено когато те са 

ориентирани с полезна информация за туристи. Малко значение при вземане на решение 

за резервация имат вестници, радио, телевизия (11%), както и списания и 

пътеводители (9%). Ако медиите влияят по-силно за представяне на дадена 

дестинация и запознаване на туристите с нея за първи или втори път, то 

пътеводителите често се закупуват постфактум, след като вече е 

резервирано пътуването, така че те имат своето значение в 

потребителската пътека. Забелязва се ръст в значението на социалните мрежи при 

вземане на решение за пътуване (12%). 

 

Ако приемем, че препоръките от уста на уста, както и личните преживявания на 

туристите са по-субективни и действащи със закъснение фактори, които влияят на 

устойчивостта в развитието на дестинацията и на които трябва да се влияе чрез 

подобрения в самия град, то уебсайтовете с рейтинги, коментари и препоръки, както и 

социалните мрежи могат да бъдат успешно използвани за потенциални туристи от 

Холандия (46%), Чешката република (43%), Великобритания и Исландия (по 
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42%), Гърция (25%), Естония и Турция (по 19%). За привличане на италиански (21%), 

македонски и люксембургски туристи (по 19%) удачен вариант би бил договори с 

местни туроператори и туристически агенти, които да предлагат София под 

формата на различни видове туристически пакети в своите офиси. От гледна точка на 

възрастовата структура, този вариант е най-харесван от туристи 55+ г. (17%). 

 

При организиране на пътуването си, 32% резервират пътуването си онлайн - хотел и 

самолетни билети в сайтове на туристически фирми, доставчици на хотелско 

настаняване или самолетни билети или др. Примери са Дания, Финландия и Ирландия, 

които избират този вариант най-често. Голям дял от анкетираните (24%) 

резервират онлайн и индивидуални туристически услуги или индивидуални оферти от 

еднолични търговци (най-срещано в Полша, Италия и Малта. Най-често офис на 

туристически агент е локацията за резервация за туристи от Люксембург, Македония, 

Великобритания, както и бившите югославски републики, макар и с малък дял от 

общите тенденции. 

 

Все още голяма част от запитаните (54%) не са повлияни от устойчивите практики 

на дестинациите при опазване на околната среда, като с увеличаване на възрастта 

стойностите се увеличават, а по-младите поколения повече държат на опазването на 

околната среда. Положителна е тенденцията, че 86% от запитаните в проучването 

не са променили своите планове за ваканция поради заплаха от терористичен акт или 

случил се такъв в дестинацията, но нека не забравяме, че техните отговори са за 2015 

г., откогато са настъпили промени насам в туристическото поведение. За 51% от 

анкетираните финансови причини са били обстоятелствата, които са ги спрели да 

пътуват през 2014 г., като държавите на Балканите най-често са посочвали този 

отговор.  

 

Ако за 70% от анкетираните средната продължителност на ваканциите е била между 

4 и 13 нощувки, 64% са предприели поне едно по-кратко пътуване с 3 нощувки и най-

много са избрали този отговор във Финландия (85%), Швеция (76%), Исландия (75%). 48% 

от анкетираните, които избират кратките пътувания с до 3 нощувки, са отговорили, 

че не резервират пакетни екскурзии/почивки, а различни туристически услуги, които 

харесват поотделно. Този отговор е даван от около две трети от запитаните в Дания 

и Великобритания. От друга страна, туристите от Малта (37%), Турция (26%) и 

Словения (20%) в най-голяма степен предпочитат пакетни продукти (all 

inclusive) за кратки пътувания. За следващата 2016 г. 33% по време на 

запитването са планирали да имат еднократно пътуване с до 3 нощувки. 

 

През 2015 г. 47% от анкетираните предпочитат да отсядат в хотел, хостел или на 

круиз, а само 9% предпочитат частни апартаменти/квартири/стаи или къщи, когато 

говорим за техните кратки пътувания. Приемаме, че този процент расте с 

навлизането на AirBnB. Важно е да отбележим, че посетители от Италия (68%), 

Австрия (66%) или Ирландия (65%) най-често избират хотелско настаняване, което ги 

превръща в по-перспективни за дестинациите с недостатъчно висока заетост на 

хотелската база, както е София. Като цяло all inclusive пакетни пътувания са избирани 
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най-често от най-младите туристи до 24 г. и групата над 55 г. 

 

35% от анкетираните са предприели пътуване извън страната си с цел туризъм в 

рамките на ЕС, което се равнява на около 50% от всички пътуващи. 85% от всички 

пътуващи в България са отговорили, че са почивали/пътували на територията на 

собствената си страна поне в част от своите почивни дни, което е много 

благоприятен отговор за вътрешния туризъм на страната. От друга страна, 

анкетираните от Люксембург (95%), Белгия (86%) и Словения (85%) са най-склонни да 

пътуват за ваканцията си до страна от ЕС.  

 

Всеки 6 от 10 анкетирани смятат да предприемат кратко пътуване до 3 нощувки през 

2016 г. Най-предпочитан е този отговор за Финландия (63%), Австрия (47%) и 

Великобритания (45%). Най-голям брой от анкетираните от Люксембург (83%), Кипър, 

Малта и Молдова (всички по 73%) възнамеряват техните основни почивки и ваканции 

да бъдат прекарани извън тяхната страна и в рамките на ЕС. 

Посоченото проучване дава важна информация за потребителското поведение при 

избиране на дестинация за туризъм и резервация, както и кои конкретни пазари биха 

били потенциални бъдещи туристи, ако бъде организирана маркетинг кампания за 

промотирането на град София пред тях. Особено полезни са данните кои пазари биват 

привлечени от кои конкретни туристически услуги, заложени в развитието на град 

София. 
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Навлизането на AirBnB в град София и конкуренция спрямо хотелското настаняване 

 

Според данни на DNA Market Minder19, на територията на Столична община има 1898 

активни имоти под наем общо, като 79% (около 1500) са цели жилища, а по-малко от 500 

са самостоятелни стаи под наем. За последните 2 години и 4 месеца данните сочат, че 

около 31% от тях в почти всеки един момент са свободни. Сайтът изчислява и какъв е 

резултатът от туристическото търсене на такъв тип имоти в София на база на 

годишната заетост и ръста на имоти на годишна база. Числото, което характеризира 

София, е 68, което е сравнително висок резултат. 

Източник: DNA Market Minder 

 

Данните за средногодишна заетост на AirBnB имоти в София потвърждават 

сравнително високия резултат в търсенето и се равняват на отличните 61%, като 

системата не отчита заетостта на имоти, които никога не са били резервирани и не 

са конкурентни. За сравнение, средногодишната заетост на цялата хотелска база в 

Столична община е 31,8%, за град София - 41%, за хотелите 5* е най-високата в града - 

52,8%20. Средната дневна цена включва цената за нощувка плюс цената за почистване 

и възлиза на 42 $, или 69,3 лв. По данни на Христо Николов от октомври 2017 г. в София 

има 90 хотела, а заетостта на столичните обекти през май 2017 г. е била 66,9%. 

Средната цена на стая/нощувка е 155,70 лв.21 Тези данни красноречиво показват, че 

частните имоти под наем стават все по-популярни и представляват значителен 

конкурент за хотелите в София с по-ниските си цени и добро качество. Най-сериозно 

засегнати биха били хотели 1*, 2*, 3* и в някои случаи на по-луксозни апартаменти - и 

някои хотели 4*. 

 

  

                                                                 
19 DNA Market Minder - https://www.airdna.co/market-data/app/bg/default/sofia/overview  
20 “Туризъм в цифри“ 2016 г. ОП ”Туризъм” 
21 Хотелски разцвет 2017: Растящи приходи, по-висока заетост, събуден инвестиционен 

интерес  
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Данните сочат, че 51% от апартаментите под наем в София чрез AirBnB са 

едностайни, а 33% са двустайни. 6% са тристайни и по 1% с четири и пет стаи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: DNA Market Minder 

 

Данните показват 1076 активни частни имоти към месец ноември 2017 г., а графиката 

представя силното нарастване на такъв тип имоти в София от стартирането на 

компанията и завидния 88% ръст през последната година. Увеличението на такъв тип 

имоти е нова тенденция, сходна на вече представените в раздела за анализ на 

туристическото състояние на София. 

 

3.   Обобщение на идентифицираните възможности от анализите, проучването и 

данните от стратегическите документи на Столична община 

  

Вид туристически 

направления и 

продукти 

Пазари към 

2016 г. 

Пазари в 

перспектива 

Възраст и 

характерист

ики 

Конкурент

но 

предимств

о 

Направлени

я с 

туристиче

ски 

продукти в 

комбинация 

Културно-

познавателен 

туризъм, вкл. 

фестивали, 

култура, кулинарен 

туризъм, 

изкуство, религия 

Италия, 

Великобритан

ия, Израел, 

Холандия, 

Германия, 

Испания 

Испания, 

Холандия, 

Австрия, 

Люксембург 

Организирано 

пътуващи;  

30% - 

туристи над 

55 г.; 

23% - 

туристи 25-

39 г. 

Висока 

удовлетво

реност на 

посетител

ите, 

богата 

история 

Развлекате

лен 

туризъм, 

СПА 

туризъм 
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Делови/бизнес/кон

ферентен туризъм 

(малки до средни по 

големина събития) 

Румъния, 

Гърция, 

Турция, Сърбия 

и Германия 

Украйна, 

Великобритан

ия, Италия, 

Македония и 

Франция 

 Съотноше

ние цена-

качество, 

качествено 

хотелско 

настаняван

е  

Културно-

познавател

ен 

туризъм, 

СПА 

туризъм, 

развлекате

лен 

туризъм 

Младежки/развлека

телен туризъм, 

вкл. концерти, 

младежки събития, 

забавления, 

шопинг 

Италия, 

Великобритан

ия, Израел 

Латвия, 

Кипър, 

Финландия, 

Малта 

18% - 

младежи 15 – 

24 г. 

Висока 

удовлетво

реност на 

посетител

ите 

Спортен 

туризъм, 

City Break, 

Развлекате

лен 

туризъм 

СПА и здравен 

туризъм (в 

перспектива) 

 Македония, 

Исландия, 

Швеция 

15% - 

туристи над 

55 г. 

Ресурсен 

потенциал, 

качествено 

хотелско 

настаняван

е 

Културно-

познавател

ен 

туризъм, 

Спортен 

туризъм 

Спортен туризъм 

(вкл. приключенски, 

голф, планински) 

 Австрия, 

Чешка 

република, 

Белгия  

16% - 

младежи 15 – 

24 г. 

Зелени 

площи и 

инициатив

и; 

качествено 

хотелско 

настаняван

е 

Културно-

познавател

ен 

туризъм, 

развлекате

лен 

туризъм  

City Break (Уикенд 

дестинация с до 3 

нощувки) 

Великобритан

ия, Италия, 

Израел, 

Испания, 

Германия 

Финландия, 

Швеция, 

Исландия, 

Австрия, 

Великобритан

ия, Полша, 

Кипър, 

Хърватия, 

Балкани, 

Франция 

31% - 

младежи 15 – 

24 г.; 25% - 

туристи над 

55 г. 

Качествен

о хотелско 

настаняван

е, 

съотношен

ие цена-

качество 

Културно-

познавател

ен 

туризъм, 

развлекате

лен 

туризъм  
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Културно-

познавателен 

туристически 

пакет на 

Балканите (в 

перспектива) 

Китай Китай, Индия, 

Япония, 

Близък Изток 

 Висока 

удовлетво

реност на 

посетител

ите 

 

 

Легенда: 

 Липсват данни за възрастовата структура на чуждестранните туристи, 

посетили България, както и посещенията им с по-конкретни туристически 

цели. 

 

*Забележка: Анализът на атрактивността на спортния, планински и приключенски 

туризъм за чуждестранни туристи е затруднен поради липса на данни. Към момента 

планинският туризъм за дестинация София е предимно атрактивен за български 

туристи според Общинската стратегия за развитие и от тази гледна точка този вид 

туризъм не е идентифициран като самостоятелно направление за развитие за 

чуждестранни посетители с отделен анализ. Насоки за подобрения на условията за 

планински и пешеходен туризъм във Витоша според мнения на столичани могат да 

бъдат изведени от извършеното социологическо проучване и мониторинг на 

туристопотока на  Природен парк Витоша по проект № DIR-5113326-4-98, 2014 г. към 

БАН. 
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k) Анализ на маркетинг активностите за промотиране на град София 

 

Анализ на обезпечеността на град София с туристически брошури по приоритетните 

направления и туристически продукт: 

 

Вид туристически 

направления и продукти 

Брошури на 

България със 

София в тях 22 

Брошури на София23 

Културно-познавателен 

туризъм, вкл. фестивали, 

култура, кулинарен туризъм, 

изкуство, религия 

ДА - Културен 

туризъм 

ДА - Религиозен 

туризъм 

ДА - Религиозен туризъм - 10 вида 

ДА - Културен туризъм - 10 вида  

Делови/бизнес/конферентен 

туризъм (малки до средни по 

големина събития) 

ДА НЕ 

Младежки/развлекателен 

туризъм, вкл. концерти, 

младежки събития, 

забавления, шопинг 

НЕ НЕ 

СПА и здравен туризъм (в 

перспектива) 

ДА ДА - СПА център Банкя - 1 вид 

Спортен туризъм (вкл. 

приключенски, голф, 

пешеходни планински 

разходки) 

ДА ДА - Приключенски и екотуризъм 

ДА - Планински туризъм 

 

Можем да направим следните изводи от направения анализ:  

1. Брошурите на България са модерни, консистентни и с подходяща и интересна 

информация за туристи, като град София присъства в част от тях. Недостатък на 

брошурата за кулинарен туризъм в България е липсата на информация за столицата, 

както и за кулинарното събитие Sofia Restaurant Week, нито пък препоръчани 

ресторанти с национална кухня в страната или София. 

2. Брошурата на спортна тематика на България има кратка информация за град София, 

която би било добре да се допълни.  

3. Брошурата на България за бизнес туризъм е почти изцяло и отлично насочена към 

реклама на столицата. 

                                                                 
22 http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informacionni-materiali/broshuri-na-angliyski-ezik  
23 http://visitsofia.info-sofia.bg/catalog/en/index.html  

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informacionni-materiali/broshuri-na-angliyski-ezik
http://visitsofia.info-sofia.bg/catalog/en/index.html
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4. Впечатляващ е броят на брошурите на град София с религиозна насоченост, 

включително три с поклоннически маршрути и отделни за конкретни обекти. С оглед 

на това, че анализите показват, че религиозният туризъм е по-скоро допълващ 

културния, тази тенденция е положителна и няма нужда от допълнителни рекламни 

материали. 

5. Три от брошурите с културно-познавателна насоченост за град София са подходящи 

за туристи и лесни за възприемане. Няколко от тях са разделени на база исторически 

периоди или архитектурен стил, а не според туристическото възприятие, като 

например е използван терминът неовизантийски стил като заглавие на брошура, 

който в повечето случаи е непознат за туристите. Препоръчително е 

реорганизирането на материалите на сходен принцип като тези на България по теми, 

които са достъпни и познати. 

6. Липсва брошура за спортен туризъм в град София. 

7. Липсват брошури за развлекателни туристически услуги, шопинг и нощен живот, 

което по-скоро е свързано с маркетинг стратегия за реклама на по-приоритетни 

видове туризъм в България или София.  

 

Анализ на ПР активности на ОП “Туризъм”24 от гледна точка на туризма в град София: 

Най-силните активни и 

икономически 

перспективни емитиращи 

пазари за 2016 г. за София 

Посетени туристически 

изложения през 2016 г. 

Престурове и обиколки 

през 2016 г. 

Великобритания ДА - WTM, Лондон НЕ 

Германия ДА - ITB, Берлин  - само с 

рекламни материали 

НЕ 

Гърция ДА - Philoxenia – Солун, 

Гърция 

НЕ 

Италия ДА - BORSA MEDITERRANEA 

DEL TURISMO 

ARCHEOLOGICO, Пестум, 

Италия; Borsa Mediterranea 

del Turismo (BMT) 

Неапол; World Tourism Expo 

Падуа, Италия 

ДА - 4-ма блогъри 

http://www.girovagate.com/; 

http://www.thegretaescape.com/blo

g 

Израел  НЕ НЕ 

Испания НЕ ДА - 2-ма блогъри 

Китай ДА - CITM  - Кунмин, Китай; 

COTTM Пекин, Китай; Китай 

НЕ 

                                                                 
24 http://info-sofia.bg/departments/marketing/exhibitions/  

http://www.girovagate.com/
http://www.thegretaescape.com/blog/?lang=en
http://www.thegretaescape.com/blog/?lang=en
http://info-sofia.bg/departments/marketing/exhibitions/
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–WTCA 

 

Тъй като ОП “Туризъм” отговаря за промотирането на туризма в цялата страна, част 

от кампаниите са били насочени към пазари като румънския и руския, които са силно 

перспективни за Българското Черноморие, но не и за град София.  

Препоръки:  

1. Препоръчителна е насоката за ПР към икономически перспективни пазари, които вече 

демонстрират доказан интерес към град София с голям ръст, като например Израел, 

Испания и Китай, както и работа със значими към момента пазари като 

Великобритания, Италия, Гърция и др.  

2. Ако приемем, че посещенията на туристически изложения са скъп вид ПР дейност и не 

е възможно да бъдат посещавани масово, то работата с блогъри е по-достъпна, а 

резултатите от нея продължават дълго във времето, докато съответният 

материал е активен в уеб пространството. Отзивите от туристи повишават 

рейтинга и познаваемостта на дестинацията и я валидират като перспективна в 

съзнанието на потенциалния бъдещ посетител. 

3. Наблюдаваме отлично ПР представяне на София в Италия и Китай, но препоръчително 

е едно или две от изложенията да бъдат съкратени, а да бъдат посетени изложения в 

Испания и Израел. 

Резултатите от ПР активности налагат бранда на София като туристическа 

дестинация във времето и съзнанието на потенциалните туристи, но техните 

резултати директно върху посещения на столицата се отразяват отложено във 

времето.  

 

 

5.   Анализ на международни добри 

практики 

 

1/ Туристически индикатор “Лугано” 

за конкурентоспособност на 

градски дестинации в Европа, 2005 

г. (разработен в Коимбра, 

Португалия)  

 

Фиг. 1 - Характеристики на 

туристически индикатор “Лугано” 
25 

 

Туристическият индикатор 

“Лугано” разглежда привлекателността на всяка градска дестинация спрямо 

                                                                 
25 

https://www.researchgate.net/publication/289637938_WTO_SEMINAR_ON_THE_FUTURE_OF_CITY_TO

URISM_IN_EUROPE_5_The_Lugano_Tourism_Indicator_-

_A_competitiveness_Indicator_for_City_Tourism_Destinations_in_Europe  

https://www.researchgate.net/publication/289637938_WTO_SEMINAR_ON_THE_FUTURE_OF_CITY_TOURISM_IN_EUROPE_5_The_Lugano_Tourism_Indicator_-_A_competitiveness_Indicator_for_City_Tourism_Destinations_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/289637938_WTO_SEMINAR_ON_THE_FUTURE_OF_CITY_TOURISM_IN_EUROPE_5_The_Lugano_Tourism_Indicator_-_A_competitiveness_Indicator_for_City_Tourism_Destinations_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/289637938_WTO_SEMINAR_ON_THE_FUTURE_OF_CITY_TOURISM_IN_EUROPE_5_The_Lugano_Tourism_Indicator_-_A_competitiveness_Indicator_for_City_Tourism_Destinations_in_Europe
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туристическите преживявания като резултат от различни измерения. На база 

разработената методология за оценка на конкурентоспособността на дадена 

дестинация могат да бъдат изведени стратегически цели за развитие и подобрения.  

 

Измерение 1/ Пристигане в дестинацията 

В това измерение се включват предходните дейности преди пристигане в 

дестинацията, като събиране на информация по всички възможни канали, подготовка и 

планиране на придвижването. Този първи виртуален досега с дестинацията е ключов 

при вземането на решението за посещение на практика. Ако туристът намери 

всичката необходима информация и успее да организира и резервира основните 

туристически услуги предварително (предимно онлайн), то следващият етап е 

реалното пътуване до там и физическото му пристигане. 

 

Измерение 2/ Временно пребиваване в дестинацията (основни туристически 

потребности): 

В това измерение се включват всички туристически услуги, които се организират и 

консумират на място в дестинацията (настаняване и изхранване) и доколко лесно, 

бързо и удобно всеки турист разбира за тях, открива ги физически, консумира ги и 

остава доволен. 

 

Измерение 3/ Постоянно пребиваване в дестинацията (вторични туристически 

потребности):  

В това измерение се включват всички дейности, които един турист може да извърши 

по време на по-дълго пребиваване в дестинацията (ресторанти, събития, 

туристически забележителности, пазаруване, спорт и др.) и доколко лесно, бързо и 

удобно всеки турист разбира за тях, открива ги физически, консумира ги и остава 

доволен. Част от тях включват и качеството на живот в дестинацията, което за 

туристите обуславя самото пребиваване в дестинацията. 

 

  

Фиг. 2 - Структура 

на измеренията на 

туристически 

индикатор “Лугано” 
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През 2005 г. е проведено проучване сред независими експерти по туризъм на база на 

разработената методология и са били оценени 20 европейски столици. Ето ги и 

резултатите: 

  

 

Фиг 3: Оценка 

на 

атрактивнос

тта на 

европейските 

столици 

според 

туристически 

индикатор 

‘“Лугано”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За жалост към 2005 г. град София е в дъното на класацията, но методологията за 

оценка може да бъде използвана за изследване по посочените показатели към днешна 

дата. Подобен тип проучване или самото използване на принципите в него биха имали 

висока добавена стойност за града, тъй като биха очертали стратегическите насоки 

за развитие на градската среда и повишаване на качеството на живот, които са 

необходими както за туристи, така и за местните жители. 

 

2/ Стратегия за развитие на туризма в град Виена до 2020 г. 26Стратегията може да 

бъде разглеждана като отличен пример за заложени и амбициозни цели по формула за 

увеличение на броя нощувки в града, печалбата на хотелска стая и броя полети 

обслужващи нови дестинации, както и конкретни, консистентни и практични мерки за 

туристическо развитие, маркетинг стратегия и цялостна визия, чрез които градът 

ще постигне заложеното в стратегията в три измерения под мотото 

Global.Smart.Premium. В документа е посочен цялостен анализ и сравнение на 

конкурентоспособността на града от гледна точка на туризъм и начин на живот на 

европейско ниво, за сметка на твърде големия фокус върху неговото туристическо 

състояние към момента. В стратегията са заложени конкурентните предимства на 

града като основа за развитие и консистентност с предишни стратегии, както и 

фокус върху най-новите тенденции. Документът може да бъде цялостно анализиран и 

                                                                 
26 http://www.tourismstrategy2020.vienna.info/downloads/WT-Tourismusstrategie-2020_EN.pdf  

http://www.tourismstrategy2020.vienna.info/downloads/WT-Tourismusstrategie-2020_EN.pdf
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използван като пример за разписана стратегия, което дори е заложено в неговите 

цели, а в този доклад ще бъдат разгледани 4 добри практики от него:  

а/ Създаването на стратегията чрез обществена информираност под формата на 

конференция, конкурентни идеи за развитие под формата на конкурс и комуникация на 

всички заинтересовани страни чрез уебплатформа:  

Фиг. 4 - Източник Vienna Strategy 2020 

 

b/ Заложени приоритети по трите ключови стратегически цели Global, Smart, Premium: 

 

 

 

 

Фиг. 5 - Източник Vienna Strategy 2020 

 

c/ Дигиталната потребителска 

пътека като нова тенденция и 

заложен приоритет при дигиталния 

маркетинг 

 

Фиг. 6 - Източник Vienna Strategy 2020 
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d/ Промяна на тенденциите в туризма във времето и стратегическите туристически 

направления за развитие спрямо 

европейските нива  

 

 

Фиг. 7/ 8 - Източник Vienna Strategy 2020 

 

3/ Любляна, Словения - “Европейска зелена столица за 2016 г.” и пример за много добра 

стратегия за устойчиво развитие на туризма и отличен туристически брандинг. 

Изхождайки от качествените природни ресурси на страната като основно 

конкурентно предимство, стратегията се фокусира върху развитие в следните 

приоритетни оси:  

● Качество на въздуха и намаляване на вредните емисии 

● Качество на водата и достъп до качествена питейна вода в Любляна, вкл. с мобилно 

приложение 

● Зелени практики в транспорта, електрически автомобили, безплатни електрически 

автобуси, пешеходен център 

● 63% разделно събиране на отпадъците и участие в програма zerowaste 

● Съществуващи и нови зелени площи, гори и паркове (цялостният облик на столицата и 

страната) 

● Велоалеи и наем на велосипеди в цяла Любляна 

● Участия в международни конкурси за устойчив туризъм и множество награди и 

отличия 

● Програма за популяризиране на зелените практики сред местното население 

● Градинарство 

● Зелени коридори 

● Природни устойчиви практики в бизнеса 

● Цялостната маркетинг стратегия, фокусирана върху стратегическите цели (вкл. 

http://www.greenljubljana.com/ i 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-

http://www.greenljubljana.com/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2017/08/Final_2016_Report_EN.pdf
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content/uploads/2017/08/Final_2016_Report_EN.pdf )  

 

Фиг. 9 - Пример за зелено райониране на Словения 

Фиг. 10 - Пример за безплатен туристически пътеводител на Любляна със зелени 

акценти 

Фиг. 11 - Пример за онлайн туристически пътеводител в 16 страници - “Зелени 

приключения” в Словения и Любляна 

 

Фиг. 12 - Пример за разделно събиране и обработване на отпадъци - зелените практики 

са видими и се прилагат за граждани и чужденци, което повишава 

удовлетвореносттаим и оценката им за 

устойчиво развитие в града 

 

Фиг. 13 - Пример за прозрачни резултати от кампаниите и синергия между различните 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2017/08/Final_2016_Report_EN.pdf
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заинтересовани институции, доброволци и бизнеса 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Заключение:  

 

Докладът акцентира на туризма с неговите значими икономически ползи за България и 

в това число и за София - 3283 млн. евро приходи от международен туризъм в 

текущата сметка на платежния баланс през 2016 г. Или 3,4% от директния БВП на 

страната, както и 11 617 млн. лв. общ принос на туризма и свързаните с него 

икономически дейности към БВП, или 12,8% от БВП. Съответно фокусът на анализите 

е насочен към международния туристопоток в столицата поради неговите преки и 

значими икономически ползи, по-голям обем и значително по-голям потенциал, както и 

по-сериозни изисквания за подобрения и развитие на градската среда и 

туристическото предлагане. С оглед увеличаването на икономическите ползи на 

туризма в София, възможни посоки за развитие са увеличаване на броя туристи с 

нощувка в града, увеличаване на реализираните нощувки от 1 лице, т.е. удължаване на 

средния престой в града, привличане на нови или увеличаване на вече активни и 

икономически перспективни пазари, както и по-приоритетното развитие на бизнес 

туризма в столицата, който е сред значимите за хотелиерския бранш и също включва 

по-платежоспособни посетители извън най-силните туристически сезони.  

 

От направените анализи установяваме относителна консистентност в 

приоритизиране на направленията на развитие на туризма на София на различните 

нива, като две от туристическите направления са приоритетни във всички 

разгледани документи за София - културно-познавателен туризъм и бизнес/делови 

туризъм. Множеството разгледани  допълнителни туристически направления в 

перспектива и техни подвидове са обособени в клъстерни групи с основен вид туризъм 

и допълващи с цел по-правилното им представяне и комуникиране.  
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Направеният допълнителен анализ в доклада установява, че държавите с най-много 

бизнес посещения в България са Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Германия, а с цел 

“ваканция” столицата посещават най-много Италия, Великобритания, Израел, Гърция, 

Германия. В последните 2 години се наблюдава силен ръст на туристите от Испания и 

Китай, а най-новите данни от 2017 г. показват силен ръст и за туристи от 

Нидерландия, Ирландия, Белгия, Швеция.  

 

В същото време маркетинг активностите, свързани с промотирането на град София, 

не са напълно консистентни спрямо заложените стратегически посоки за развитие на 

туризма на града и най-приоритетните международни пазари, които го посещават. 

Цялостната стратегия за маркетинг на България не включва информация за маркетинг 

активности за промотиране на столицата и не акцентира върху бизнес туризма в нея, 

а най-вече върху културно-познавателния и СПА туризма в страната. Не е намерена 

информация за маркетинг стратегия на град София като туристическа дестинация за 

чуждестранни посетители. Въпреки това инициативите, върху които работи СО в 

посока дигитализация, маркетинг, приятелска градска среда и туризъм, са 

консистентни спрямо стратегията на града. 

 

Младежкият/развлекателен туризъм е нов вид, който в последните 2 години се налага 

като нова, силна и печеливша тенденция, която следва да бъде управлявана по правилен 

и устойчив за дестинацията начин. Тя е обвързана с новите тенденции в увеличаване 

на полетите от и до нови дестинации от и до летище София на нискотарифни 

авиокомпании, силното навлизане на AirBnB като бюджетна алтернатива на 

хотелското настаняване и качествените развлекателни дейности на територията 

на София, от които посетителите остават удовлетворени според анкетните 

проучвания. Тази нова тенденция е засилена от промотирането на София като 

бюджетна дестинации с отлично съотношение между цена и качество в множество 

международни проучвания и класации в блогове и новинарски сайтове. В тази връзка са 

необходими допълнителни проучвания за измерване на атрактивността и 

конкурентното място на София като туристическа дестинация и нейното качество 

на живот спрямо европейските столици, които да идентифицират допълнителни 

ключови предимства и благоприятни тенденции, с които градът да се маркетира и 

развива приоритетно.  

 

В доклада е допълнително анализирано проучване на потребителските нагласи на 

чуждестранни посетители при пътувания в Европа с цел да бъдат идентифицирани 

потенциални пазари с интерес към приоритетни и перспективни туристически 

направления, които са характерни за град София, както и интерес към конкурентни 

предимства, които столицата притежава. Направените изводи допълват данните за 

туристическото търсене с потенциални емитиращи пазари, които могат да бъдат 

таргетирани с маркетинг комуникации. 

 

Установени са липсващи подробни данни за приходите от реализирани нощувки на 

чуждестранен турист, както и разходите на туристи по националности, възрасти и 
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други ключови показатели. Тези данни биха имали висока добавена стойност и биха били 

правилна отправна точка за фокус върху по-доходоносни пазари с цел увеличаване на 

приходите от туризъм на посетител. 

 

Макар ресурсният потенциал на София за развитие на планински и СПА туризъм да е 

безспорен и разглеждан във всички стратегически документи, липсват данни за 

интереса и посещенията на чуждестранните посетители в планината или в СПА 

центровете в София и в Банкя. От друга страна, приоритетните направления за 

развитие на града изискват по-детайлни проучвания на туристическите продукти и 

услуги, които се консумират под тяхната шапка с цел идентифициране на 

конкурентните предимства и посоки за развитие.  

 

Анализът на международни добри практики дава допълнителна информация за начини на 

проучване на атрактивността на град София за туристи, както и успешен пример за 

разписана туристическа стратегия в лицето на град Виена със силен акцент върху 

конкурентното ниво на града спрямо Европа и управление на неговите приоритети и 

стратегически цели спрямо вече развити туристически направления, продукти и 

висок стандарт на живот. В допълнение е разгледана успешната стратегия за 

развитие на устойчив туризъм и отличен брандинг на град Любляна като Европейска 

зелена столица. Примерът е отличен, тъй като бихме могли да съпоставим София като 

Европейска столица на спорта за 2018 г. спрямо стратегията на Любляна. 

 

E. Необходимост от изследвания  

 

Необходими 

допълнителни 

изследвания 

Причини Примерна методика Приоритет 

Анализ на 

приходите 

от/разходите на 

чуждестранен 

посетител в 

столицата 

Да се идентифицира кои 

чуждестранни туристи, при каква 

цел на пътуването, с каква 

възрастова и образователна 

структура и с колко дълъг престой 

имат най-висока добавена 

стойност за икономиката на града 

От НСИ Висок 
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Анализ на културно-

познавателния 

туризъм и бизнес 

туризъм в 

столицата 

 

Да се идентифицират броят, 

видовете и развитието в новите и 

консумираните туристически 

продукти и услуги в съответното 

направление от чужденци по 

националности, възраст, 

сезонност. Да се анализират 

съответните проведени събития 

във всяко направление с цел 

установяване на конкурентни 

предимства и посоки за развитие. 

Чрез обединяване на 

данните от всички 

заинтересовани 

институции, 

организации и частни 

фирми, както и чрез 

идентифициране на 

липсващата 

информация, която да 

започне да се събира 

Висок 

Проучване на 

перспективните 

спортен/планински/

приключенски и СПА 

туризъм за 

чуждестранни 

туристи 

 

Да се идентифицират броят, 

видовете и развитието в новите и 

консумираните туристически 

продукти и услуги в съответното 

направление от чужденци по 

националности, възраст, 

сезонност. Целта е да се изведат 

приоритетни направления за 

развитие. 

Чрез обединяване на 

данните от всички 

заинтересовани 

институции, 

организации и частни 

фирми, както и чрез 

идентифициране на 

липсващата 

информация, която да 

започне да се събира 

Висок 

Провеждане на 

тримерна анкета за 

удовлетвореностт

а на 

чуждестранните 

посетители в 

столицата  

(туристически 

маркетинг, 

туристически 

продукт и 

поведение, 

препоръки за 

развитие) 

Да се идентифицират начините, по 

които чужденците научават за 

София и резервират пътуването 

си, техните оценки и възприятия за 

преживяванията си и всички 

консумирани продукти (вкл. 

събития), тяхната обратна връзка 

и препоръки за развитие. Целта е да 

се изведат конкурентните 

предимства на дестинацията и 

насоки за подобрения. 

Провеждане на 

летището преди 

отпътуване или в 

хотелската стая и 

участие в томбола с 

награди като стимул 

за попълване на 

анкетата. 

Висок 
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Анализ на 

атрактивността 

на град София като 

туристическа 

дестинация и 

качеството на 

живот на 

столичани спрямо 

конкурентни 

европейски 

дестинации 

Да се идентифицират 

благоприятните тенденции в 

развитието на столицата, както и 

насоки и възможности за развитие 

спрямо международни добри 

практики. Целта е да бъдат 

валидирани приоритетите за 

развитието на града и неговото 

конкурентно място в Европа. 

Чрез изследване на 

туристически 

индикатор “Лугано” и 

по примера на 

конкурентното 

представяне на град 

Виена в стратегията 

за развитие до 2020 г. 

Висок 
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VI. ТРУДОВИ ПАЗАРИ 

A. Описание 

В рамките на темата Пазари на труда е направена моментна снимка на състоянието 

на пазар на труда в Област София. Моментната снимка е направена на база преглед на 

актуални стратегически документи; идентифициране на източниците на данни за 

търсене на работна ръка; анализ на използваните и потенциално възможни механизми 

на СО за въздействие върху трудовите пазари; взаимодействие с МОН и МТСП; 

идентифициране на данните за състоянието на пазара на труда и оценка на 

възможностите за тяхното използване; анализ на текущото състояние на пазара на 

труда в СО; идентифициране на данни, позволяващи изготвяне на оценка за 

възвръщаемостта на инвестициите върху заетостта и пазара на труда. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

B. Източници на информация 

 

1. Нормативни документи  

 

Кодекс на труда 

 

Основният нормативен акт, който урежда правата и задълженията на работниците в 

България, е Кодексът на труда. Кодексът на труда е сред законите, за които е 

приемливо и дори желателно да се приемат изменения и допълнения, които да го 

превеждат в съответствие с развитието на икономиката и обществото. Въпреки 

това измененията и допълненията в Кодекса на труда често са изключително трудни 

за реализация заради мощното влияние на работнически и работодателски 

организации, които рядко намират пресечни точки в интересите на лицата и 

организациите, които представляват. Въпреки това в последните няколко години се 

приеха няколко положителни промени: 

·       През 2015 г. е официално въведено гъвкавото работно време в страната, според 

което в случай, че дадено лице или служител работи по-малко от обичайното дневно 

работно време в един ден, може да работи по-дълго от задължителното работно 

време в друг ден, за да компенсира загубените часове. Гъвкавото работно време се 

определя от работодателя. Според Кодекса на труда всеки работодател има 

изключителното право да определя организацията на работното време, като ползва 

различните форми на разпределение и отчитане на работното време. 

·         През 2015 г. въвеждат за пръв път еднодневни договори, които могат да се 
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сключват само за дейности в сектор Селско стопанство и не изискват специално 

обучение на служители и работници. Времето, прекарано в заетост по такива 

договори, не се признава като трудов стаж. 

·         През 2014 г. въвеждат нови основания за трудов договор за стажове. Правното 

определение за стаж е обучение на работното място, което включва работа под 

ръководството на работодателя или назначен наставник, за да придобие дадено лице 

практическите умения на професията. Договорите за стаж могат да бъдат сключени 

за период от най-малко шест месеца и не повече от 12 месеца и могат да бъдат 

прекратени от всяка от страните с 15-дневно предизвестие. Договорът за стаж е 

трудов договор. Също така се въвеждат и законодателни промени, които 

официализират дуалното професионално обучение в България. 

  

Нормативната рамка в областта на пазарите на труда може да се раздели условно на 

три части: 

-          нормативни документи, насочени към заетостта в публичната администрация; 

-          нормативни документи, уреждащи работата на публичните институции в 

областта на пазарите на труда 

-          нормативни документи, регулиращи взаимоотношенията (частен) работодател 

и нает 

  

Нормативни документи, насочени към заетостта в публичната администрация: 

 

Закон за държавния служител 

Законът за държавния служител е в сила от 27.08.1999 г. - регулира възникването, 

съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и 

държавния служител при и по повод изпълнението на държавна служба, доколкото друго 

не е предвидено в специален закон. 

  

Постановление за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията, на 

Наредба за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията, на 

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за 

условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните 

служители (юни 2012 г.) 

 

Приема класификатор на длъжностите в администрацията, Наредба за прилагането на 

класификатора на длъжностите в администрацията, Наредба за заплатите на 

служителите в държавната администрация, Наредба за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация и Наредба за 

длъжностните характеристики на държавните служители. 

  

Нормативни документи, уреждащи работата на публичните институции в областта 

на пазарите на труда 

  

Закон за насърчаване на заетостта 
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Законът за насърчаване на заетостта е в сила от 01.01.2002 г. - регламентира 

обществените отношения при насърчаването и запазването на заетостта, 

професионалното ориентиране и обучение на възрастни, посредничеството по 

информиране и наемане на работа в Република България и в други държави на български 

граждани, граждани на друга държава членка на Европейския съюз, на държави - страни 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария. 

  

Устройствен правилник на изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (януари 

2014 г.) 

 

С правилника се уреждат дейността, съставът, структурата, функциите и 

организацията на работа на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда към 

министъра на труда и социалната политика. 

  

Закон за инспектиране на труда (юли 2017 г.) 

Този закон регламентира начина на функциониране на националната система за 

инспектиране на труда, видовете контролни дейности, включени в инспектирането 

на труда, начина на взаимодействие между държавните контролни органи, 

осъществяващи инспектирането на труда. 

  

Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (юни 

2017 г.) 

С правилника се урежда прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност (ЗТМТМ) по отношение на условията и реда за предоставяне, продължаване, 

отказ и отменяне на писменото решение на изпълнителния директор на Агенцията по 

заетостта за достъп до пазара на труда на работници - граждани на трети държави. 

  

Закон за признаване на професионална квалификация (февруари 2008 г.) 

Този закон урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, 

придобити в други държави членки на ЕС и в трети държави. 

  

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита 

професионална квалификация на територията на Република България (септември 2016 

г.) 

 

Тази наредба определя условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с 

придобита професионална квалификация на територията на Република България, 

необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на 

друга държава членка. 

  

Нормативни документи, регулиращи взаимоотношенията (частен) работодател и 

нает 

  

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (октомври 2015 г.) 
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Този закон регулира правата и задълженията на държавата, работодателите, 

работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, 

на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и 

юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

  

Закон за уреждане на колективните трудови спорове (октомври 2015 г.) 

Този закон установява реда за уреждане на колективните трудови спорове между 

работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и 

жизненото равнище. 

  

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при 

несъстоятелност на работодателя (декември 2016 г.) 

Този закон урежда условията, при които се поражда правото на работниците и 

служителите на гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения 

при несъстоятелност на работодателя, създаването, функциите и дейността на 

фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на 

работодателя и реда за изплащане на гарантираните вземания на работниците и 

служителите, произтичащи от трудовите правоотношения при несъстоятелност на 

работодателя. 

  

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в 

многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (октомври 

2011 г.) 

Този закон установява условията и реда за създаване и функциониране на европейски 

работнически съвет или процедура за информиране и консултиране на работниците и 

служителите в многонационални предприятия и групи предприятия и на участие на 

работниците и служителите в дейността на европейското търговско дружество и 

европейското кооперативно дружество. 

  

Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (август 2013 г.) 

Регулира проследяването на броя и анализ на социално- икономическия статус на 

хората с увреждания, за планиране на дейности и мерки,  

свързани със задоволяване на потребности от образование, медицинска и социална 

рехабилитация и интеграция. 

  

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (април 2016 г.) 

Този закон урежда регулирането на достъпа до пазара на труда на работници - 

граждани на трети държави, включително извършването на дейност на свободна 

практика; осъществяването на правото на свободно движение в Република България на 

работници - граждани на друга държава членка на Европейския съюз, на държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария; заетостта на български граждани при свободното им 

движение в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство; 

двустранното регулиране на заетостта с трети държави - както на български 

граждани на тяхна територия, така и на техни граждани в Република България. 
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2. Стратегически документи  

 

● Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година 

● Стратегически план на МТСП до 2021 г  

● Актуализиран Стратегически план 2013 – 2017 на МТСП (март 2014 г.)  

● Стратегически план на МТСП до 2018г. 

● Оперативен план на МТСП за 2017 г. 

 

3. Данни 

 

Направление Тема Данни/информация с линк Източник 
Пълнота и достоверност на 

данните 

Икономика 
Пазари на 

труда 

Годишна статистика на заетостта 

и разходите за труд (линк) 
НСИ 

Пълна и достоверна 

информация, липсва 

възможност за извличане на 

данни на ниво община 

Икономика 
Пазари на 

труда 
Наблюдение на работната сила (линк) НСИ 

Пълна и достоверна 

информация, липсва 

възможност за извличане на 

данни на ниво община 

Икономика 
Пазари на 

труда 

Структурна (четиригодишна) 

статистика на възнагражденията и 

разходите за труд (линк) 

НСИ 

Пълна и достоверна 

информация, липсва 

възможност за извличане на 

данни различни от общите за 

страната 

Икономика 
Пазари на 

труда 

Свободни работни места, обявени в 

бюрата по труда (линк) 

Агенция 

по 

заетост

та 

Налични са всички актуални 

обяви за работа, регистрирани 

в бюрото по труда. Липсва 

начин за извличане на 

информацията 

Икономика 
Пазари на 

труда 
Обяви за работа в jobs.bg 

Частна 

интерне

т 

платфор

ма 

Най-голямата платформа за 

търсене и предлагане на 

работа 

http://www.nsi.bg/bg/content/3950/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
http://www.nsi.bg/bg/content/3990/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://www.nsi.bg/bg/content/4027/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/


 

158 

Икономика 
Пазари на 

труда 

Стратегически документи на 

МТСП 
МТСП 

Съдържат ценна информация в 

табличен вид, която може да 

бъде използвана повторно за 

анализи.  Данните в тези 

документи са само 

илюстративни и рядко са 

пълни, но в същото време са 

изключително достоверни. 

Икономика 
Пазари на 

труда 

Данни за образованието и 

възнагражденията 
НОИ 

По междуинституционален 

път могат да бъдат получени 

изключително достоверни и 

пълни данни за 

възнагражденията и 

образованието на 

работещите в почти всякакви 

географски, полови, 

възрастови и други 

показатели 

 

Данните за пазара на труда могат да се разделят на четири основни категории: 

- Данни за предлагане на работа 

- Данни за търсещите работа 

- Общи данни за състоянието на пазара на труда  

- Данни за фактори с непряко влияние върху пазара на труда 

 

Данните за предлагане на работа (свободните работни места) официално могат да 

бъдат намерени чрез МТСП и АЗ, които публикуват данни и доклади за текущо 

състояние, средносрочни предвиждания, дългосрочни предвиждания. Също така за 

голяма част от свободните работни места към определен момент може да се очаква да 

бъдат обявени в бюрата по труда или публикувани на интернет порталите, 

специализирани в търсене и предлагане на работа. 

 

Анализи и обобщена информация, събрана от самите компании, които търсят да 

наемат или искат да съкратят персонал, може да бъде получена от работодателските 

организации: БСК, БТТП, КРИБ и АИКБ. Данни на по-ниско ниво, например за определен 

сектор, могат да бъдат получени от браншовите организации, например софтуерната 

асоциация BASSCOM издават ежегодно своя Барометър, който очертава на база анкета 

до компаниите членове броя на очакваните новооткрити работни места през 

следващите години, както и тенденции за възнагражденията на работещите в 

сектора. 

 

Данните за търсещите работа могат да бъдат получени от бюрата по труда, НСИ и 

от публикации на частни консултантски компании.  

 

Общите данни за състоянието на пазара на труда са най-широко разпространените, 
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те могат да бъдат намерени от множество източници, но основно са концентрирани в 

НСИ и МТСП. 

   

Данните за фактори с непряко влияние върху пазара на труда са данни за 

образователната система, данни за икономическото състояние и развитие, данни за 

качеството на живот и много други. Обхватът на тези данни е изключително голям и 

трябва да се събират от множество източници.  

Използвани в доклада данни и източници на данни: 

- Данни за пазара на труда на НСИ 

- Дани за състоянието на пазара на труда, предоставени от СО 

- Данни за образователната система на СО на МОН 

- МТСП - Прогнози за търсенето и предлагането на труд в България в периода 2014-2028 

г. (link) 

- Доклад на Българска стопанска камара - ПАЗАР НА ТРУДА 

 

4. Друго (албуми, карти, изследвания, публикации, статии и т.н.) 

 

ПАЗАР НА ТРУДА 

БСК, септември 2011 

 

Предизвикателства пред социалното подпомагане в България 

ИПИ 

БЕДНОСТ И РИСКОВИ ГРУПИ 

ИПИ, март 2015 

 

Капан на безработицата и стимулите за работа в България  

ИПИ 2014 

 

Професионално образование и заетост: Предимства, слабости, възможности и 

опасности 

ИПИ 2015 

 

Как влияе ръстът на минималната работна заплата върху заетостта в България 

ИПИ 2015 

 

Анализ на взаимовръзките между степента на образование на работоспособното 

население и пазара на труда в България 

ИПИ, декември 2014 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/informaciq%20za%20pazara%20na%20truda%20tekusto%20systoqnie%20i%20prognozi/Doklad_prognozirane.pdf
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C. Оценка на информацията 

 

Данните за пазара на труда са изключително пълни и достъпни. Значителна част от 

наличните данни са на относително високо ниво и е трудно да се правят задълбочени 

сечения. Обобщаването на данните често е резултат от необходимостта да не се 

разкрива публично информация за прекалено малки извадкови групи.  

 

Предизвикателство е наличието на данни в няколко различни институции, които 

събират, обработват и евентуално публикуват данни спрямо собствената си гледна 

точка - например Национален осигурителен институт (събира много подробни данни 

за заетите), МТСП и съответно АЗ събират информация за заетите (основно 

нискоквалифицирани), безработните и застрашените от безработица групи, 

Министерство на образованието събира информация за образователната система и за 

реализацията на студентите, Министерство на икономиката събира информация и 

прави прогнози за икономиката на страната и т.н. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Баланс на търсене и предлагане на работа-работни места 

За развитието на икономическата дейност на територията на Столична община е 

необходимо да се развива и пазарът на труда. Развитието на пазара на труда 

неизменно преминава през намиране на пресечна точка между уменията и 

квалификацията на кадрите на пазара на труда и търсените професии от 

работодателите. Измерител за баланса търсене-предлагане е препокриването на 

моментното търсене на висококвалифицирани специалисти и реализирания прием на 

студенти във висшите училища в областта. За пълнота на измерителя, същия подход 

може да се приложи и за професионалното образование и съответното търсене на 

работна ръка с такава квалификация.  

За максимална пълнота при измерването на този показател е необходимо да се съберат 

данни от различни източници за търсенето на работна сила.  

l) Брой привлечени висококвалифицирани специалисти от трети страни 

Броят привлечени висококвалифицирани специалисти от  трети страни е силен и 

лесно измерим индикатор за конкурентоспособността на пазара на труда. 

Измерването може да се направи чрез справка в МТСП или МВР, като се вземат в 

предвид различните форми, под които могат да бъдат привлечени специалисти от 

трети страни в България - получаване на единно разрешително за пребиваване и 

работа тип Синя карта, регистрация като търговски представител и др. 
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m) Ръст на средната работна заплата по икономически дейности 

Ръста на средната работна заплата по икономически дейности, съпоставен със 

съответния ръст среден за страната без Област София, показва тенденцията за 

развитие на пазара на труда в съответната индустрия. При ръст по-висок от 

средния за страната, може да се предположи, че областта ще продължи да привлича 

кадри от страната. При по-нисък ръст от средния за страната, който се превърне в 

тенденция в продължение на няколко години, може да се очаква миграция на работещи в 

сектора от столицата към провинцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ 

Пазарът на труда не може да се разглежда като изолирана тема. Върху него влияят 

множество фактори, а същевременно той оказва значително влияние върху много 

други аспекти на социалното и икономическото развитие.  
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Фигура: Избрани фактори, които оказват значително влияние върху пазара на труда 

 

Общинската администрация има възможност да влияе пряко или косвено върху 

значителна част от факторите, които определят пазара на труда. От особена 

важност е комплексният поглед върху пазара на труда, а не само правенето на 

политики за обучение, квалификация, финансови и нефинансови стимули. С оглед на 

сериозните инвестиции, които бяха направени в редица по-малко области, качеството 

на живот в тях е конкурентно с това в Област София. Въпрос на време, 

предприемачески талант и инфраструктура е нарастването на икономическата 

активност в по-малките области. Пловдив и Казанлък са добри примери за висока 

икономическа активност и ниска безработица.  

 
Фигура: Разпределение на населението спрямо статуса на пазара на труда за Област 

София, 2017 г. (източник НСИ) 

 

Област София е областта с най-ниска безработица в страната, едва 2.7% за 2015 г., 

въпреки това на всеки десет заети се падат по 7 безработни или извън работната 

сила лица. Ниското ниво на безработица е индикатор за реална липса на свободна 

работна ръка. Развитието на пазара на труда предполага развитие в някоя или 

комбинация от няколко възможни сценария: 

● взимане на мерки за повишаване на квалификацията на работещите и съответно 

тяхната производителност 

● рязко намаляване на придобивките за безработица и пенсия, за да се стимулира 

допълнително намаляване на безработицата и увеличение на работната сила 

● насърчаване на привличането на кадри от други региони и държави 

  

Развитието на пазара на труда в Област София е силно необходимо за развитието на 

икономиката на общината като цяло. Както е видно на следващата фигура, общият 

оборот на компаниите в България остава силно зависим от броя заети лица в тях.  
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Фигура: Зависимост на годишния оборот на компаниите спрямо броя заети в тях за 

периода 2009-2016 г. (източник: НСИ) 

a) Трудова миграция от други области на България 

Привличането на кадри от други области на България е процес, които се случва заради 

разликите в стандарта на живот, възнаграждения, възможностите за започване на 

работа и др. фактори.  

Столична община привлича най-много хора от всички области в страната и е сред 

малкото, които нетно имат положителна стойност на миграция - т.е. повече хора са 

се заселили в общината, а по-малко са се изселили. Основната причина за преселването 

на хора към столицата е по-развитият трудов пазар и съответно повечето 

възможности за професионална реализация.  

Добър измерител за развитието на трудовия пазар е средната работна заплата за 

областта спрямо средната за страната. В това отношение Област София е безспорен 

лидер в България. 
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Освен че София привлича най-много хора от други области в България, столицата 

привлича и най-много хора от чужбина - около ⅕ от всички.  
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С оглед на изключително ниските нива на безработица, постигнати в Област София, 

нетните положителни стойности на миграция се отразяват положително на пазара 

на труда на общината, както и на икономическото развитие.  

Въпрос на допълнителни изследвания е как и дали да се насърчава трудовата миграция 

към София с допълнителни стимули и политики. 

 

n) Образователната система - основен източник на квалифицирани специалисти 

Средно образование 

 

В Столична община през 2015 г. общият брой на учениците в основното и средното 

образование е над 125 000 и представлява 17% от учащите в тези образователни 

степени в страната. Броят на учениците в основното и средното образование в 

столицата намалява с по-малко от 2.0% при намаление от почти 10% в страната. 

Характерен за София-град е сравнително ниският дял на учащите и завършващите 

професионално образование - само 30%. 

 

В София се намира най-големият брой елитни гимназии (езикови, природо-

математически, с разширено изучаване на езици и др.). Близо 70% от учениците в 

профилираните училища учат в езикови гимназии с основни езици английски, немски, 

испански, френски. Учащите в професионални гимназии и колежи задържат дела си от 

31%. Като абсолютен брой професионалните училища губят най-много ученици след 

средните общообразователни училища през 2015 г. Големият интерес към 

профилираните гимназии отговаря на търсенето на повече висшисти и по-малко 

специалисти със средно професионално образование в столицата в сравнение с 

другите области в страната заради относително ниския дял на индустрията в 

структурата на икономиката на София. Делът на населението на възраст между 25 и 

64 г.  

с висше образование е почти двойно по-висок в сравнение със средното за страната – 

49.6% през 2015 г.  
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Въпреки че Министерство на образованието и науката има водеща роля в развитието 

на училищната инфраструктура, учебни планове и учебно съдържание, Столична 

община има сериозна възможност да въздейства върху образователната система в 

града. В столицата преобладават общинските училища – 58.8% от всички, следвани 

от частните с 25.0%, а най-малко са държавните с дял от 16.2%. 

 

Към юли 2017 г. по данни на Министерство на образованието и науката лицензираните 

частни центрове за обучение по информационни технологии в област София (столица) 

са 83. 

 

Частни неформални форми на обучение 

 

Във връзка с нарастващото търсене на специалисти в областта софтуерните 

технологии, редица компании и предприемачи съзряха бизнес възможност в това и бяха 

създадени множество частни софтуерни академии. Обученията в тези академии 

продължават от няколко месеца до три години и успешното преминаване през тях 

води до отлични възможност за стартиране на работа в софтуерна компания.  

 

От създаването на Академията на Телерик до юни 2017 г. през нея са преминали над 

4000 души, а в края на март обучение са започнали нови 760. Частното софтуерно 

училище SoftAcad е обучило над 1600 души до септември 2016 г. Другата водеща частна 

софтуерна образователна институция - СофтУни, декларира, че през 2016 г. през 

подбор са преминали около 20 000 кандидат-програмисти, от които около 3.0% ще 

станат специалисти след тригодишно обучение. 

 

Сред обученията, организирани безплатно от компании за собствени нужди, едно от 

най-популярните е на производителя на игри Империя Онлайн ООД. Програмата е с 

продължителност пет месеца, прием се прави два пъти годишно с по 234 места. За 

последните два сезона кандидатствалите са 6000, а приетите - 550. По данни на 

компанията над 87% от завършилите програмата започват работа като програмисти 
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до три месеца. 

 

Висше образование 

 

Един от основните източници на кадри за пазара на труда на Столична община са 

висшите училища в града. Очакванията са те да допринесат за запълването на 

свободните работни места в икономическите сектори, които се развиват с най-

бързи темпове, и тези, които са приоритетни за общината и държавата. Следва да 

бъде отчетена също така автономията на висшите училища, която до 2016 г. им 

позволяваше сами да определят (спрямо капацитета си, определен от НОА) броя 

студенти, които ще обучават по професионални направления. 

   

 

Фигура: Разпределение на студентите в София по професионални направления 

(източник: МОН) (1/2)  
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Фигура: Разпределение на студентите в София по професионални направления 

(източник: МОН) (2/2) 

 

С изменения в Закона за висшето образование през 2016 г. беше въведена възможност 

за намеса на изпълнителната власт в броя обучавани студенти държавна поръчка. Тази 

промяна дава възможност при добра координация на Столична община с бизнеса, 

висшите училища и Министерство на образованието, да успее да окаже положително 

влияние върху разпределението на обучаваните студенти.  

 

Наблюдения за образователната система 

 

Образователната система на Област София е сред най-добре развитите в страната, 

включително и от гледна точка на брой ученици и студенти. Въпреки отличното 

развитие на системата през годините тя се развива относително автономно дори 

спрямо фактори като потребности на пазара на труда. Настройването на 

образователната система спрямо пазарните потребности е труден и отговорен 

процес, който трябва да се базира на внимателно направени анализи и да не бъде 

подвластен на силното влияние на големите работодателски организации.  

 

Към настоящия момент образователната система не е настроена към изпълнение на 

конкретни цели, свързани с икономическото развитие на общината. През  2015-2016 г. 

по Инициатива на Министерство на финансите бяха създадени редица 

междуведомствени работни групи, които имаха за цел да подобрят инвестиционния 

климат в страната. Една от най-тежките задачи беше свързана с недостига на кадри. 

Сериозно предизвикателство е справянето с този проблем на национално ниво, но 

предприемането на мерки на общинско ниво би могло да има по-висока ефективност. 
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o) Анализ на търсенето на работна ръка и трудовите възнаграждения 

 

Свободните работни места са изключително важна част от пазара на труда. При 

изготвянето на настоящия анализ открихме сериозни ограничения в наличните данни 

за свободните работни места. При всички начини на събиране на данни има известно 

изкривяване - например обявите в бюрата по труда са основно за свободни позиции, 

изискващи никаква или ниска квалификация. Данните, събрани чрез анкети и проучвания 

от работодателите, също биват изкривявани от желанието на работодателите да 

има повече налични кадри, за да не се налага да се “конкурират” с останалите компании 

в бранша за кадри. 
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Внимателен прочит на графиката по-горе води до необходимостта от по-задълбочен 

анализ и насочване на усилията на образователната система към обучението на кадри, 

които биха допринесли за създаването на повече добавена стойност за икономиката. 

Като първа стъпка направихме един коефициент, който представлява 
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съотношението публикувани обяви в jobs.bg към ноември 2017 г. към настоящия брой 

студенти. 

 

 
 

На графиката по-горе може много ясно да се видят дисбалансите между търсене и 

предлагане. Тази графика следва само да покаже големите разминавания между търсене 

и предлагане на работна ръка, но не може да служи за взимане на решения. Ето няколко 

примера за заблуди, произтичащи от графиката по-горе: 

● Архитектурата, строителството и геодезията са относително търсена сфера сред 

работодателите, но не може да се направи рязко граница на търсенето на 

квалифицирани кадри и техници 

● Филологията е най-търсената специалност заради аутсорсинг офисите в София, но 

работата в тях далеч не изисква висше образование. Освен това развитието на 

сектора е ограничено до достигане на критични нива на заплатите, при които София 

няма да бъде вече толкова атрактивна дестинация за този тип дейност 

● Търсенето на работа в направление Туризъм също не е изцяло насочено към хора с 

висше образование, а по-скоро се търсят добре обучени специалисти 
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p) Средна работна заплата по сектори 

 

За периода 2010-2014 във всички сектори се наблюдава ръст на средната годишна 

работна заплата. Разликата между най-ниската (Хотелиерство и ресторантьорство) 

и съответно най-високата (Информационни и далекосъобщителни услуги)  средна 

работна заплата е около 400%. 

 
 

От данните за средната годишна работна заплата прави впечатление, че дейностите, 

в които има възможност за плащане на работещите в брой (нерегламентирани 

плащания), средните възнаграждения са най-ниски (официално). Такива дейности са: 

● Селско, горско и рибно стопанство 

● Хотелиерство и ресторантьорство 

● Административни и спомагателни дейности 

● Култура, спорт и развлечения   

● Строителство 

 

При секторите, където нерегламентирано плащане на възнаграждения е много малко 

вероятно, средните годишни възнаграждения са относително по-високи: 

● Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ 

● Информационни и далекосъобщителни услуги 

● Финансови и застрахователни дейности 

● Държавно управление 
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● Образование 

● Хуманно здравеопазване и социална работа 

 

q) Насърчаване на равнопоставеността на пазара на труда между половете 

 

Дейности в областта на насърчаването на равнопоставеността на мъжете и жените 

на пазара на труда се осъществяват в значителна степен благодарение на обособено 

специализирано звено в МТСП. Понастоящем това е отдел “Равни възможности, 

антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в дирекция “Политика за хората с 

увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП).  

 

Усилията на звеното се опитват да противодействат на тенденции на пазара на 

труда, според които жените продължават да съставляват огромен дял от работната 

сила в нископлатени сектори и да бъдат слабо представени на позиции, свързани с 

вземането на решения. Също така делът на жените, които са регистрирани като 

безработни, и на тези, които получават обезщетение за безработица, е по-висок, 

отколкото при мъжете. 

 

Особено уязвими от бедност са възрастните жени и самотните майки. 

 

r) Мерки за насърчаване на заетостта  

 

Изпълнителната власт влага сериозен ресурс в насърчаването на заетостта и 

решаването на значими социални и икономически проблеми. В областта на пазара на 

труда усилията са съсредоточени в максимална степен в няколко направление: 

● Насърчаване на равнопоставеността на пазара на труда между половете 

● Насърчаване на заетостта 

 

Справка на интернет страницата на Агенция по заетостта показва най-силно 

търсене на кадри, без необходимост от висше образование: 
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В същото време отново според данни на МТСП и АЗ в голямата си степен 

безработните в София-град и въобще в страната са с ниска или без квалификация. На 

фона на статистиката за свободните работни места и структурата на 

безработицата е логичен подходът на социалното министерство за насърчаване на 

заетостта.  

 

Действията на държавните органи в областта на насърчаване на заетостта биват 

описани подробно в т.нар. Национален план за действие по заетостта. Това е ежегодно 

създаван стратегически документ, описващ предвижданите дейности за насърчаване 

на заетостта. В самия документ се прави на високо ниво анализ за очакваното 

развитие на различните икономически сектори, като се отчитат и възможностите 

за отклонения от предвижданията. На база този анализ и на данните за заетостта и 

икономическите показатели през предходната година и очакванията за следващата се 

изготвя доста конкретен списък с дейности за насърчаване на заетостта. Освен 

това се изброяват и значителен брой други мерки на държавните институции, които 

биха имали положителен (или негативен) ефект върху нивата на заетост.  

 

Национален план за действие по заетостта за 2017 г. 

 

Национален план за действие по заетостта е документ с национален характер, но в 

следващите няколко страници сме извели по-важните мерки и заключения, които имат 

отношение към пазара на труда в Столична община: 

o За разлика от 2015 година, когато растежът на заетостта имаше водещ принос за 

намалението на безработицата, през първите три тримесечия на 2016 г. темпът на 

увеличение на заетите не успя да компенсира намалението на населението и на 

коефициента на икономическа активност. По този начин демографските фактори и 

тяхното отражение върху работната сила придобиват все по-голямо влияние за 

намалението на безработицата в страната. В отговор на предизвикателствата, 

произтичащи от демографското развитие, предприетите реформи за повишаване на 

пенсионната възраст имат за цел да задържат хората в трудоспособна възраст по-

дълго на пазара на труда. 

o Наблюдават се значителни различия в равнището на регистрирана безработица. През 

деветте месеца на 2016 г. средномесечното е най-ниско в областите: София-град 

(2.6%), Габрово (5.5%), Варна (5.7%), Бургас ( 6.2%) и Пловдив (6.9%), а най-високо в 

областите: Видин ( 21.5%), Монтана ( 18.8%), Враца (18.2%), Търговище ( 15.5%). 

o Основни проблеми и предизвикателства на пазара на труда през 2017 г. 

o Значителни неравновесия в търсенето и предлагането на работна сила по отношение 

на знанията и уменията на търсещите работа лица и по райони. Необходимо е търсене 

на решения на проблема чрез промени в системата на образованието, изпреварващи 

обучения и обучения по заявки на работодателите за безработните, обучения за 

заетите, както и чрез внос на работна сила от трети страни. 

o В по-слабо развитите райони остава недостатъчен броят на новоразкриваните 

работни места въпреки оживлението в икономиката. Необходимо е адекватно 

адресиране на проблема с изместването от свободните работни места на лицата с 

по-ниска квалификация от по-висококвалифицираните безработни. 
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o Приетият голям брой бежанци в европейски страни, в които работят много българи, 

ще включи на пазарите на труда на тези страни допълнителен входящ поток от 

търсещи работа, които трябва да бъдат интегрирани, което ще увеличи 

конкуренцията при работните места за нискоквалифициран труд. 

o Явленията от сивата икономика в областта на заетостта, въпреки определеното им 

ограничаване в резултат от съвместните усилия на институциите и социалните 

партньори, остават важен проблем - в т.ч. изплащане на възнаграждения, върху които 

не се начисляват данъци и осигуровки, полагане на извънреден незаплатен труд, 

забавяне изплащането на трудовите възнаграждения и др. 

o „Тесни места“ на пазара на труда: 

▪ Ниска икономическа активност в сравнение с другите страни членки на ЕС. 

▪ Необезпечено търсене на квалифицирани кадри по професии и браншове с потенциал за 

развитие и ключово значение за икономиката, в случаите в които усвояването на 

знанията и уменията изисква по-продължителен период. 

▪ Краткотрайност на заетостта в активния сезон в основни икономически дейности, 

като строителство, селско стопанство, туризъм и др.. и продължителен неактивен 

период през годината с повишаване на безработицата. 

▪ Увеличаване на риска от социално изключване и бедност за трудоспособното 

население от малките населени места и селските райони, което население е с ниска 

икономическа активност, ниска трудова мобилност и липса на мотивация за труд при 

ниско заплащане. 

▪ Ниска заетост на лицата с увреждания поради недостъпната среда, условията и 

продължителността на работното време и др. 

▪ Ниски доходи, които ограничават и гъвкавите форми на заетост, в т.ч. заетостта на 

непълно работно време и за определен период от време, когато работното място е в 

друго населено място от местоживеенето на безработното или неактивното лице и 

има и високи транспортни разходи 

o Целеви групи (подгрупи), към които се съсредоточават усилията (през 2017) за 

насърчаване на заетостта могат да се класифицират в следните категории: 

▪ Безработни младежи до 29 г. 

● безработни до 25 г. 

● младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s)  

● младежи рано отпаднали от системата на образованието 

▪ Продължително безработни лица  без квалификация и с ниско образование; 

● без квалификация и с ниско образование 

● безработни от ромски произход 

● безработни на социално подпомагане  

▪ Безработни над 50-годишна възраст  

● без квалификация и с ниско образование  

● в предпенсионна възраст  

● с нетърсена от работодателите професия и специалност 

▪ Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда 

професионална квалификация  

● безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното 

за страната 
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● безработни с недостиг на ключови компетентности 

● безработни с ниско образование (включително от ромски произход) 

● безработни на социално подпомагане 

▪ Безработни лица с трайни увреждания: 

● безработни лица без квалификация 

▪ Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица  

● от области с равнище на безработица над средното за страната  

● без квалификация и с ниско образование  

● с период на неактивност за повече от две години 

 

Извадка от дейностите на МТСП, АЗ и МОН, които се реализират ежегодно и/или са 

включени в плана за действие: 

● активиране, в т.ч. на неактивните и обезкуражени лица, за бързо устройване на нова 

работа на безработните и намаляване на продължителността на безработицата, 

насърчаване на мобилността, стимулиране на работодателите за увеличаване и/или 

запазване на заетостта. 

● Осигуряване на директен контакт и пряко договаряне между търсещите работа лица и 

работодателите по време на трудови борси и форуми „Ден на работодателя”. 

Дирекциите „Бюро по труда“ да провеждат както общи, така и специализирани 

трудови борси, насочени към потребностите на определен бранш или уязвими групи на 

пазара на труда. За подобряване на работата с уязвимите групи на пазара на труда и 

привличане на младежите до 29-годишна възраст към услугите, предоставяни от 

Агенция по заетостта, ще се разработи концепция за разкриване на звена за 

специализирана работа с учащи се, основана на опита на филиал „Студентски труд”. 

● При предоставянето на подходящи услуги на безработните лица ще се прилага гъвкав, 

индивидуален или интегриран подход за провеждане на срещите в изпълнение на 

изготвените индивидуални планове за действие. През 2017 г. за продължително 

безработните лица ще се определя оптимална и ефективна периодичност на срещите 

с цел тяхното активиране, разрешаване на съществуващи проблеми и извеждане от 

състоянието на продължителна безработица.  

● Осигуряват се ромски медиатори, психолози, мениджъри на случай и кариерни 

консултанти, както и на младежките медиатори, наети в общинските администрации. 

● Организират се от  дирекциите „Бюро по труда“ т.нар. Ателиета за заетост за 

индивидуална и групова работа, в рамките на които съобразно потребностите на 

лицата се предоставя допълнителна помощ за започване на работа. 

● Създадени са в София и Пловдив мобилни екипи за работа с големи, ключови и 

структуроопределящи работодатели. Те работят с работодатели, които 

освобождават персонал, с цел своевременното предоставяне на подходящи 

посреднически услуги, обучения и осигуряване на нова заетост. 

● В процес на изграждане е електронна/виртуална трудова борса, с цел предоставяне в 

интерактивна онлайн среда на следните услуги: самоинформиране, електронно 

подаване на автобиографии и документи от търсещите работа лица, обявяване на 

свободни работни места от работодателите, онлайн управление на заявки от 

трудовите посредници, онлайн управление на профили на търсещите работа лица и др., 

автоматичен подбор на кандидати за свободни работни места. 
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● Очаква се в рамките на проекта да бъде внедрен нов модел на профилиране на търсещи 

работа лица, основан на техните умения и компетентности, чрез изграждане на 

електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице”, като WEB приложение 

за интеграция между системата MyCompetence и информационната система на 

Агенция по заетостта.  

● Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ ще 

продължи да провежда обучения в изпълнение на публичните си задачи, определени в 

Закона за насърчаване на заетостта. 

● През 2017 г. ще продължи изпълнението на проектите „Нова възможност за младежка 

заетост" и „Обучения и заетост за младите хора", осигуряващи на безработни младежи 

до 29 г. възможности за стажуване, обучение по време на работа с наставник или 

обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови 

компетентности срещу ваучери. Ще продължи изпълнението и на проект „Обучения и 

заетост" за безработни и неактивни лица на възраст над 29 г. По проекта е осигурена 

субсидирана заетост и те се включват в обучения за придобиване на професионална 

квалификация и на ключови компетентности във връзка с конкретните потребности 

на работните места, което осигурява устойчивост на заетостта след приключване 

на субсидирането. 

● През 2017 г. в рамките на проект „Ваучери за заети лица" ще се даде възможност на 

заети лица със средно или по-ниско равнище на образование да придобият нови или да 

разширят знанията и уменията си чрез обучения за придобиване на квалификация по 

професия или по ключови компетентности. Обученията ще се реализират чрез 

ваучери, като заетите лица ще имат ангажимент да съфинансират 15% от разходите 

за обучение. 

● По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2015-2020", изпълнявана от МОН, 

ще се реализират операции за кариерно консултиране, мерки за рано отпадналите от 

образование младежи, стажове на студенти, докторанти и млади учени и др. За 

подобряване на информираността на учениците и връзката с пазара на труда, в 

рамките на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование" 

през 2017 г. ще се изгради специализиран модул „Училище - пазар на труда" към 

съществуващия Национален портал за кариерно ориентиране на учениците 

(http://orientirane.mon.bg). Целта е да се подпомогне кариерното ориентиране на 

завършващите средно образование ученици, както и на учениците над 15 г., търсещи 

временна или сезонна работа. В рамките на модула ще се осигури достъп до актуална 

информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на 

пазара на труда, ще се представи подробна информация за икономиката във всеки 

регион на страната - стратегически приоритетни области, структуроопределящи 

предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, 

възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност. 

От своя страна учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в 

която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения, 

като профилите ще са на разположение на бъдещи работодатели. Системата ще се 

ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране и кариерни 

консултанти; педагогически съветници, училищни психолози и учители, родители и 

други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност 
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за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи 

за самообучение и електронни тестове за самооценка. 

● За да се постигне по-голямо съответствие с изискванията на работните места, през 

2017 г. ще продължи процесът по разработване на секторни компетентностни модели 

и разширяване обхвата на информационната система за оценка на компетенциите 

MyCompetence. Разработването на секторни компетентностни модели е важно от 

гл.т. предоставянето на информация за системата на образование и обучение относно 

необходимите знания, умения и компетентности, които трябва да бъдат усвоени за 

заемане на съответните длъжности. Проект „Развитие на национална система за 

оценка на компетенциите - MyCompetence“ се изпълнява от МТСП и има за цел да 

разшири капацитета и обхвата на MyCompеtence и нейното развитие като Национална 

система за оценка на компетенциите чрез разработване на секторни 

компетентностни модели на 20 ключови длъжности в новите 5 сектора на 

българската икономика - Строителство, Автомобилостроене, Енергетика, Добивна 

промишленост и Козметика и парфюмерия. В рамките на проекта ще се разработят и 

внедрят е-инструменти и среда за анализ и одит на длъжностите и работните 

места, ще се разработят инструменти за оценка на компетенциите, ще се 

разработят и приложат 7 електронни обучения по преносими и специфични 

компетенции, ще се създаде и внедри електронен модул за анализ и оценка на 

потребностите от обучение на работната сила. Чрез разработването на секторни 

компетентности за упражняване на конкретна професия и длъжност ще се подобрят 

процесите на оценка, планиране, развитие и управление на работната сила в 

предприятията. Информацията за необходимите умения и компетентности за 

упражняване на дадена професия и длъжност ще може да се използва за по-доброто 

насочване на работниците и служителите към обучение за нови умения и кариерно 

развитие. 

● Очаква се през 2017 г. да продължи успешното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/589 

относно Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES). Целта е EURES да бъде 

използван като инструмент за заетост, който да служи на целите на стратегията 

„Европа-2020", като насърчава мобилността на работната сила в рамките на ЕС и 

допринася за справяне с недостига на работна сила, трайно незаетите работни 

места, както и с несъответствията между търсените и предлаганите квалификации. 

Ще се подобрява достъпът на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно 

интегриране на пазарите на труда. Предстои предприемането на действия на 

национално и регионално ниво, които да осигурят плавен и ефективен преход към 

новата структура. Определеното по силата на Регламента „Национално 

координационно бюро" започна да организира и ръководи цялостната дейност за 

извършване на реформата. Разработен е проект в рамките на ОП РЧР (2014-2020 г.) 

BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа", който да подкрепи действията на 

Националното бюро за координация за разширяване на мрежата и включване на нови 

членове и партньори. Проектът предвижда да се разработи система за подбор и 

определяне на EURES членове и партньори, както и механизми за събиране на данни, 

общо планиране, мониторинг и контрол на EURES дейностите на национално ниво. През 

2017 г. ще продължи обучението на служителите за предоставяне на EURES-услуги, ще 

се развиват специфични мерки за подпомагане на посредническите услуги за млади 
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хора, в т.ч. подготовка за участие в обмена на информация за стажуване и чиракуване 

съгласно Регламент (ЕС) № 2016/589, както и осъществяване на посредничеството на 

стажанти и чираци и др. 

● Привличане на хора от диаспората: службите по трудови и социални въпроси към 

Министерство на труда и социалната политика в Атина, Берлин, Берн, Виена, Дъблин, 

Лондон, Мадрид, Никозия ще допринесе за подобряване на информираността и 

защитата на правата на българските граждани, живеещи и работещи в съответните 

държави от ЕС, както и за задълбочаване на двустранното сътрудничество на пазара 

на труда с цел защита на трудови права при упражняване на принципа на свободно 

движение в рамките на ЕС и ЕИП. Важен акцент ще бъде и работата на СТСВ с 

българските студенти и млади специалисти, вкл. във връзка с проучване на нагласите 

им за завръщане и професионална реализация в България. СТСВ-Лондон и СТСВ-Берлин 

ще подпомогнат провеждането на младежки трудови борси, организирани от 

Сдружение „Български кариерен форум“ (съответно за пета поредна година в Лондон, 

Обединено кралство и за трета поредна година във Франкфурт, Германия) 
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n) Анализ на инвестициите в мерки за насърчаване на 

заетостта 

 

Изключително богата палитра от дейности, изброени по-горе, се допълва и от 

целенасочено разпределени средства за конкретни мерки за насърчаване на заетостта 

и подпомагане на безработните да намерят реализация на пазара на труда.  

 

За 2017 г. са предвидени програми за насърчаване на заетостта, финансирани с 

бюджетни средства, в размер на над 70 мил. лв., като очакванията са над 29 хил. 

безработни да намерят работа в резултат на тези мерки.  
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183 

o) Добри международни практики 

 

При разглеждането на добри практики в областта на пазарите на труда, бяха 

прегледани над 50 описани проекти, програми или инициативи. Почти всички бяха 

насочени към конкретна социална група - завършващи студенти, обучение през целия 

живот, грижа за децата с цел по-бързо завръщане на родителите към работните си 

места, насърчаване на предприемачеството и т.н. Разбира се, добрите практики в 

областта на отделните интервенции на пазара на труда са важни, от гледна точка да 

бъдат всички нови интервенции и проекти по-добри от предходните.  

 

Една от описаните добри практики от ЕК се оказа особено любопитна и различна от 

останалите. Общият поглед върху целия пазар на труда, предоставен от 

Националната база данни от умения на Ирландия, е качествено различен подход към 

взимането на решения за прилагане на активни политики в областта на пазара на 

труда. 

 

Ирландия - Национална база данни от умения (NSD - National Skills Database) 

NSD е икономически ефективен инструмент, който съпоставя цялата налична 

актуална информация за търсенето и предлагането на умения в Ирландия и за 

идентифицирането и предвиждането на нуждите от умения. Тази информация се 

използва за взимане на управленски решения, за да се гарантира, че хората ще имат 

подходящите умения за настоящите и бъдещите работни места. Този инструмент 

подпомага повишаването на качеството на работна сила и умения и съответно за 

справяне с младежката безработица. 

 

По-конкретно NSD има отношение към четири ключови области на политиката по 

заетостта: 

- Образование и обучение: NSD събира данни за предлагането на умения на всички нива на 

образование (с акцент върху ученето през целия живот и висшето образование) за 

пазара на труда. Тези данни, когато са съчетани с анализ на търсенето на умения, се 

използват за информиране на образователните политики 

- Младежта: Докладите, базирани на NSD , подчертават липсата на свързан с работата 

опит като една от пречките за намиране на работа 

- Дългосрочни безработни: резултатите от NSD позволяват да се направи преглед на 

профила на тази целева група (възраст, предишна заетост, ако има такава, и ниво на 

образование), което улеснява създателите на политики да направят целенасочени 

интервенции 

- Активни политики за пазара на труда: NSD подкрепя по-доброто функциониране на 

пазара на труда чрез предоставяне на аналитична информация, която подпомага 

взимането на решения за реализация на активни политики на пазара на труда. 

 

Данните, събрани от NSD, се използват и за изготвяне на списъци с професии, в които 

е желан ефект привличането на имигранти.  
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3. Заключение 

 

Пазарът на труда е изключително комплексна тема, която в България се управлява в 

голяма степен на национално ниво и местната власт няма сериозен ресурс и правомощия 

да предприема мерки. Въпреки това с новия закон за училищното и предучилищното 

образование се дава възможност за повече контрол и влияние на принципала на 

училищата върху тяхното развитие. Почти всички професионални гимназии на 

територията на Столична община са общински. При изграждане на дългосрочна визия 

за развитието на пазара на труда в Област София, общината има възможност да 

реализира част от мерките чрез влиянието си върху професионалните гимназии. 

 

Активно участие в правенето на националните политики ще даде възможност 

Столична община да преследва своя интерес и да лобира за приемането и 

реализирането на мерки за развитие на пазара на труда, които са в полза на 

областната икономика.  

 

Чрез срещи и координация Столична община може да въздейства на пазара на труда и 

чрез висшите училища. Те са автономни институции и имат възможността да взимат 

самостоятелни решения и при правилните стимули от Столична община е възможна 

изключително добра синергия.  

 

За постигане на качествена промяна на пазара на труда в Област София е необходимо 

изготвяне на първоначална стратегия за икономическото развитие в следващите 15-

20 години и след това подготвянето на стратегия за развитие на пазара на труда, 

което да отговоря на желаното икономическо развитие.  
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E. Необходимост от изследвания 

 

1. Изготвяне на количествен и качествен анализ за нуждите на пазара на труда от кадри 

за следващите 10 години.  

2. Изготвяне на анализ за въздействието при инвестиции в създаване на стимули за 

обезпечаване на пазара на труда с необходимите кадри 

3. Изготвяне на концепция, която осигурява необходимите мерки за обучение на кадри, 

които биха имали най-висока добавена стойност за икономиката на общината 

 

  

Взимане на решение 

за активна политика 

на пазара на труда 

Очаквано развитие на 

индустрията 

Възможност за привличане на 

кадри от други сектори 

Възможност за 

квалификация/преквалификация на 

лица от групите с висока 

безработица 

Добавена стойност на 

индустрията 

Индустрията има 

ли износен 

потенциал 

Сектора приоритетен 

ли е? 

Средна заплата в сектора, 

спрямо средна за региона 

Развитието на сектора 

решава ли социален 

проблем 
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VII. ЕНЕРГЕТИКА 
 

 

A. Описание 

 

Изследванията, извършени по тема „Енергетика“, целят оценка на актуалните 

стратегически документи на ниво Столична община (СО), националната нормативна 

база, нормативната база на Европейския съюз (ЕС), както и анализ на международни 

добри практики. Изследванията и извършеният анализ са направени, за да се определят 

потенциални възможности за подобряване на дейностите, извършвани от СО по три 

ключови подтеми на тема „Енергетика“: 

● Енергийна ефективност (ЕЕ); 

● Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); 

● Енергийна обезпеченост(ЕО). 

Вземането на решения за дългосрочно устойчиво енергийно развитие на СО е нужно да 

се базира на актуални локални статистически данни и факти, както и на познаването 

на европейските стратегически документи и новостите в научната литература. 

Извършеният анализ цели да събере на едно място наличната информация по 

горепосочените три ключови подтеми, както и да даде насоки за събиране на важни 

данни, които да подпомогнат вземането на обосновани решения. 

В рамките на тема „Енергетика” в направление Икономика са извършени следните 

изследвания: 

● Идентифициране на значими документи и данни; 

● Събиране на идентифицираните документи и данни; 

● Документален преглед на идентифицираните значими законови нормативни 

актове, национални и общински стратегии, документи и данни; 

● Анализ на налични данни за състояние и потенциал (по всяка една от 

засегнатите подтемите); 

● Идентифициране и анализ на международни добри практики в границите на ЕС, 

имащи пряко отношение по засегнатите подтеми; 

● Идентифициране на допълнителни изследвания, необходими за цялостен анализ 

на Тема „Енергетика“ в рамките на СО; 

● Установяване на възможни направления за развитие, които биха могли да се 

използват при последващи дейности по Тема „Енергетика“ в рамките на 

проект Визия за София. 

 

В рамките на анализа са взети предвид следните допускания: 

● Географският обхват на анализа включва СО като административно-

териториална единица; 

● Моментната снимка на състоянието е направена за последната цяла 

календарна година – 2016 г. 
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1.  Документален преглед 

Първа стъпка за извършване на документалния преглед е идентифицирането на 

документи и релевантни данни, допринасящи за информираността на 

изследователския екип. Втора стъпка е събиране на идентифицираните документи и 

налични данни, нужни за провеждане на изследователската работа. Анализът на 

наличните стратегически и вътрешни за СО документи е извършен с идеята да 

установи приоритетите, идентифицирани от СО, за устойчивото развитие на 

подтемите (ЕЕ, ВЕИ, ЕО), както и да очертае тенденциите и инициативите, влияещи на 

така установените приоритети. В резултат на извършения анализ е подготвен 

списък на конкретните приоритети, върху които администрацията на СО е 

акцентирала към 2016 г. Също така е представена използваната библиография. 

2. Анализ на налични данни за състояние и потенциал 

Анализът на наличните данни за състоянието на енергийната ефективност, 

обезпеченост, както и възобновяемите енергийни източници на територията на СО, 

цели да обособи актуалните тенденции в развитието и да определи съществуващия 

потенциал за развитие на споменатите подтеми.  

3. Анализ на международни добри практики 

Анализът на международни добри практики служи за проучване на възможни добри 

практики, които могат да бъдат използвани при определянето, измерването и 

развитието на приоритетни направления, както и за подпомагане на вече установени 

възможности. Разгледани са два успешни примера от Брюксел, Белгия, и Амстердам, 

Холандия. 

4. Допълнителни проучвания и препоръки за развитие 

Идентифицирани са потенциални възможности за развитие спрямо извършения анализ 

на стратегическите документи на СО, както и на събраните данни. Идентифицирани 

са пропуските при конкретните приоритети, върху които СО е акцентирала в 

стратегическите си документи. Извършеният анализ служи като отправна база за 

установяване на последователността, съвместимостта и съгласуваността на 

провежданите от СО политики, с националните и европейските стратегически 

политики, обхващащи тема „Енергетика“. Резултатите от анализа и цялостните 

изследвания следва да бъдат използвани при разработването на последващи 

проучвания и изработването на стратегически и/или вътрешни документи за СО. 

Последваща стъпка е определянето на допълнителни изследвания, необходими за 

цялостен анализ на Тема „Енергетика“ в рамките на СО. Констатирани са пропуски и са 

дадени препоръки за отстраняването им във връзка с процеса на събиране на 

релевантни данни от администрацията на СО. Дадени са и насоки за развитие по 

засегнатите подтеми, които биха могли да се използват при последващи дейности по 

Тема „Енергетика“ в рамките на проект Визия за София. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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B. Източници на информация 

1. Законови и подзаконови нормативни актове: 

● Закон за енергетиката; 

● Закон за енергийната ефективност; 

● Закон за енергия от възобновяеми източници; 

● Закон за устройство на територията;  

● Наредба №7 от декември 2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 

● Национален план за енергийна ефективност 2014-2020 г.; 

● Национална жилищна стратегия; 

● Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за 

периода 2008-2020г.; 

● Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 

● Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

● Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване на енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради; 

● Наредба № Е-РД-04-02 от 21.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 

● Наредба № РД-16-923 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на 

проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните 

инсталации по чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за енергийна ефективност и за 

създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях; 

● Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и 

изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до 

енергийни спестявания в сгради - държавна или общинска собственост. 

2. Стратегии и вътрешни документи: 

● План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020 г.; 

● Инвентаризация на емисиите на CO2, отделени в атмосферата в резултат от 

потреблението на енергия на територията на Столична община (2012 г.); 

● Стратегия за изграждане на интегрирана информационна система на Столична 

община 2009-2014 г.; 

● Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата 

инфраструктура в имоти, публична общинска собственост; 

● Наредба за общинската собственост; 

● Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет; 

● Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2016г.; 

3. Данни и проучвания 

● Крайно енергийно потребление по икономически дейности и сектори за Столична 

община (2010-2017г.), Национален статистически институт (НСИ); 

● Потребление на Горива и Енергия от Столична община за 2010-2015 г., НСИ; 

● Брой потребители (битови клиенти) и количество потребена топлоенергия за битови 
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нужди по адреси, квартали и преброителни райони на територията на Столична 

община: общо за година, средно по сезони, средно за делнични дни, средно за почивни 

дни, за периода от последните 10 години, Топлофикация София;  

● Количество употребена топлоенергия за битови нужди на територията на Столична 

община, ЧЕЗ България АД; 

● Издадени разрешителни за строеж и издадени разрешителни за въвеждане в 

експлоатация на инсталации за производство на ВЕИ за собствено потребление на 

територията на Столична община, НАГ; 

● Списък на сгради на училища и детски градини, въведени в експлоатация през периода 

2006 - 2017 г. и в процес на изграждане, СО 

● Справка за потребената от електропреносната мрежа електроенергия по месеци за 

периода 01.01.2012 г. - 31.10.2017 г., Електроенергиен системен оператор (ЕСО); 

● Публичен регистър на жилищни сгради, изпълняващи мерки по Националната програма 

за ЕЕ, СО; 

● Списък със санирани многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 

община, СО; 

● Списък на сградите държавна собственост, задължени по ЗЕЕ (разгърната площ над 

250 м2), АУЕР; 

● Поименен списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за енергийна 

ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни 

спестявания, АУЕР; 

● Резюмета от текущи енергийни обследвания на индустриални предприятия в рамките 

на Столична община, които имат задължение по ЗЕЕ., АУЕР; 

● Сертификати за проектни енергийни характеристики на общински сгради, държавни 

сгради и сгради ново строителство (в жилищния и третичния сектор) според Наредба 

№ Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г и ЗЕЕ., АУЕР; 

● Резюмета от текущи енергийни обследвания и сертификати за енергийни 

характеристики на сгради в експлоатация за общински сгради, държавни сгради и 

сгради ново строителство (в жилищния и третичния сектор) според Наредба № Е-РД-

04-1 от 22.01.2016 г и ЗЕЕ., АУЕР; 

● Данни за сгради с издаден енергиен паспорт и/или сертификат за енергийни 

характеристики, СО; 

● Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община, СО. 

4. Други източници на информация 

● Данни получени от Софийска енергийнаагенция СОФЕНА, СОФЕНА; 

● Препоръка (ЕС) 2016/1318 на Комисията от 29 юли 2016 година относно насоки за 

насърчаване на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия и най-добри 

практики, за да се гарантира, че до 2020 г. всички нови сгради ще са с близко до 

нулевото потребление на енергия; 

● Low-Energy City Policy Handbook Part A - The city of the future, the future of the city, Energy 

Cities (2012); 

●  Low Energy City Policy Handbook Part B - Lost in energy transition? Methods & tools, Energy 

Cities (2012);  
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● Кръгови обществени поръчки: Доклад за най-добрите практики, Консорциум по 

проекта „Региони на устойчивите обществени поръчки - SPP Regions“, 2017 

● Разходи за жизнения цикъл: Доклад за актуално състояние, Консорциум по проекта 

„Региони на устойчивите обществени поръчки - SPP Regions“, 2017 

● Спецификации, базирани на постигнатите резултати, Консорциум по проекта 

„Региони на устойчивите обществени поръчки - SPP Regions“, 2017 

● Circular procurement: Case Study Collection, Sustainable Public Procurement Regions Project 

Consortium, 2017 

● Country-specific reports on policy and legal framework. Renovation strategies - addressing the 

barriers to deep renovation, BPIE (2017); 

● Barriers that hinder deep renovation in the building sector, BPIE (2017); 

● How to improve investment climate at local level, BPIE (2017); 

● Evaluation and specification of wider benefits of deep renovation measures, BPIE (2017); 

● Guide to raising awareness at municipal level, BPIE (2017); 

● Synthesis report on the assessment of Member States’ building renovation strategies, 

European Commission (2016); 

●  Пътят към почти нулево-енергийната сграда, PassREg (2014); 

● Passive House Regions with Renewable Energies, PassREg (2015); 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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C. Оценка на информацията 

Данни/информац

ия с линк 

Източник Пълнота и достоверност на данните 

Потребление на 

Горива и Енергия 

от Столична 

община за 2010-

2015г 

НСИ  Данните са подробни и достоверни. Представят 

потребената енергия във вид на топлинна и 

електрическа енергия, както и количеството 

използвани горива по списък от дейности, извършвани 

от индустрията и третичния сектор на 

територията на Столична община. За съжаление в 

голямата си част са конфиденциални и поради тази 

причина не са включени в настоящия анализ. Данните са 

предоставени на годишна база за периода 2010-2015 г. 
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Брой 

потребители 

(битови 

клиенти) и 

количество 

потребена 

топлоенергия за 

битови нужди по 

адреси, 

квартали и 

преброителни 

райони на 

територията 

на Столична 

община: общо за 

година, средно 

по сезони, 

средно за 

делнични дни, 

средно за 

почивни дни, за 

периода от 

последните 10 

години. 

Топлофик

ация 

София 

Данните са достоверни. Налична е частична 

информация за количеството потребена топлина за 

битови нужди за периода 2007-2016 г. Данни за брой и 

потребена топлинна енергия от битовите клиенти на 

Топлофикация София. Потребената топлина е 

отчетена по засечените от дружеството и/или 

негови подизпълнители дружества данни от 

топломерите на крайните клиенти. Не се събира и 

обработва информация за потребената топлинна 

енергия за битови нужди по квартали и преброителни 

райони на територията на Столична община, както и 

средно потребление на такава за делнични, почивни и 

празнични дни. По отношение на индустриалните 

потребители Топлофикация София в миналото е 

обслужвала клиентите си с пара за технологични 

нужди. Това топлоподаване е прекъснато преди години. 

Предоставени са и данни за планираните и аварийните 

ремонти на централизираната топлопреносна мрежа, 

както и броя пробиви по системата на годишна база за 

периода 2010-2016 г. 

Количество 

употребена 

електроенергия 

за битови нужди 

на 

територията 

на Столична 

община 

ЧЕЗ 

Разпредел

ение АД 

Частична информация за потребление на електрическа 

енергия за битови клиенти на територията на 

Столична община по години за период от 2012 до 2016 г. 

Липсва информация за брой клиенти, както и за 

райониране на клиентите по райони/квартали. 

Информацията не дава представа за тенденции в 

развитието на  електропреносната мрежа, тъй като 

липсват данни за присъединяване, съответно 

намаляване/увеличаване на броя клиенти през 

годините, както и специфични данни по квартали. 

Данните за индустрията и третичния сектор са 

класифицирани. 
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Издадени 

разрешителни 

за строеж на 

инсталации за 

производство на 

ВЕИ за 

собствено 

потребление на 

територията 

на Столична 

община 

НАГ Извадени са данни за издадените разрешителни за 

строеж на инсталации от възобновяеми енергийни 

източници на територията на Столична община на 

частни клиенти за собствено използване за период от 

10 години. Липсва информация за въвеждане в 

експлоатация на ВЕИ системите, получили разрешение 

за строеж. Съществуват съмнения за достоверност 

на информацията поради изключително малкия брой на 

издадени разрешителни. 

Списък на сгради 

на училища и 

детски градини, 

въведени в 

експлоатация 

през периода 

2006 -2017 г. и в 

процес на 

изграждане, СО 

СО Представени са данни за новоизградените сгради и 

тези в процес на изграждане на училища и детски 

градини на територията на Столична община за 

последните 10 години. Липсват данни за проектирания 

клас на енергопотребление на сградите, както и за вида 

на проектирания енергоносител и евентуално наличие 

и процентен дял на произведената от възобновяеми 

енергийни източници електро- и топлоенергия. 

Списък със 

санирани 

многофамилни 

жилищни сгради 

на 

територията 

на Столична 

община 

СО Представените данни са актуални към месец октомври 

2017. Данните са достоверни и показват 

планираните/изпълнените проекти за саниране на 

многофамилни жилищни сгради по райони в рамките на 

Столична община. 
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Справка за 

потребената 

от 

електропреносн

ата мрежа 

електроенергия 

по месеци за 

периода 

01.01.2012 - 

31.10.2017 г. 

ЕСО Получената информация представя потребената от 

електропреносната мрежа електроенергия по месеци 

за период от почти шест години назад. Информацията 

включва електроенергията потребена от абонати на 

ЧЕЗ Разпределение България ЕАД, както и такава за 

директно присъединените към електропреносната 

мрежа клиенти. Данните са достоверни, като показват 

само електроенергията директно постъпила от 

преносната мрежа на ЧЕЗ България ЕАД към 

разпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение 

България ЕАД. В нея не се включва консумираната в 

електроразпределителната мрежа електроенергия, 

произведената от производители, присъединени към 

мрежата. ЕСО ЕАД не разполага с данни за определяне на 

цялата картина към момента. 

Публичен 

регистър на 

жилищни сгради, 

изпълняващи 

мерки по 

Националната 

програма за ЕЕ 

СО Публичният регистър за хода на изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община предоставя достоверна информация 

за одобрените и отхвърлените сгради за саниране. 

Включва адрес на сградата, идентификационен номер, 

наименование на конкретното сдружение на 

собствениците, номер на заявление за интерес и 

финансова помощ (ЗИФП), дата на внасяне на ЗИФП, 

дата на одобряване/отхвърляне на ЗИФП, номер на 

договор между общината и сдружението на 

собствениците, номер на договор за целево 

финансиране, номер на договор за техническо 

обследване, номер на договор за проектиране и 

строително-монтажни дейности и номер на договор за 

инвеститорски контрол. Регистърът е актуален и 

добре структуриран. Последната въведена информация 

в него е от месец октомври 2017 г. 
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Списък на 

сградите 

държавна 

собственост, 

задължени по 

ЗЕЕ (разгърната 

площ над 250 м2) 

АУЕР Списък на сградите държавна собственост с 

разгъната застроена площ над 250 м2, използвани от 

държавната  администрация (списък по чл. 27, ал. 1, т. 4 

от ЗЕЕ, актуален към 01.01.2017 г.), съдържа информация 

относно всички сгради държавна собственост, 

попадащи в рамките на Столична община, с 

наименование на сградата, съответно държавната 

структура, към която принадлежи, точно 

местоположение, разгърната застроена площ, година 

на въвеждане в експлоатация, наличие/липса на 

сертификат за енергийни характеристики на 

сградата, валидността на сертификата, класа на 

енергопотребление на сградата, годишния разход за 

отопление и охлаждане на сградата, както и вид на 

локален възобновяем енергиен източник при положение, 

че има интегриран такъв. Данните са достоверни и 

достатъчно изчерпателни. 

Поименен списък 

на задължените 

лица по чл. 10, ал. 

1, т. 1 от Закона 

за енергийна 

ефективност и 

стойностите 

на определените 

им индивидуални 

цели за 

енергийни 

спестявания 

АУЕР Данните представят целите за постигане на 

енергийни спестявания, определени по ЗЕЕ за 

търговците/производителите на електрическа и 

топлинна енергия, както и тези с течни и твърди 

горива и природен газ. Информацията е валидна до края 

на 2016 г. Липсва информация за това дали 

търговците/производителите са постигнали 

поставените им цели, както и последващи цели за след 

2016 г. 
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Резюмета от 

текущи 

енергийни 

обследвания на 

индустриални 

предприятия в 

рамките на 

Столична 

община, които 

имат 

задължение по 

ЗЕЕ. 

АУЕР Изнесени са данни за енергопотреблението на 

индустриалните предприятия за 2016 г., които имат 

задължения за изготвяне на енергийни одити по ЗЕЕ. 

Данните са общи за тези предприятия, като не 

показват разделение между видове потребена енергия 

(топлинна, електрическа и т.н.). Данните са оскъдни и 

частични. По тях не могат да се правят изводи за 

тенденциите в развитието на енергопотреблението 

на индустриалните предприятия на територията на 

общината. 

Сертификати за 

проектни 

енергийни 

характеристики 

на общински 

сгради, 

държавни сгради 

и сгради ново 

строителство 

(в жилищния и 

третичния 

сектор) според 

Наредба № Е-РД-

04-1 от 

22.01.2016 г. и 

ЗЕЕ 

АУЕР Информацията може да се сметне за достатъчно 

подробна и достоверна. Предоставен е масив от данни, 

представящ брой на съществуващите сгради (сгради в 

експлоатация) на територията на Столична община, за 

които е изготвен одит за енергийна ефективност и е 

издаден сертификат за клас на енергийно потребление. 

Предвидените мерки за енергийна ефективност, 

целящи намаляване на консумацията на енергия в 

сградите, липсват в предоставената информация. 

Налични са текущ клас на енергопотребление и бъдещ 

клас на енергопотребление след извършване на 

предписаните мерки. Данните съдържат както 

общински, така и жилищни, държавни и сгради на 

третичния обслужващ сектор. Липсва също така 

разгъната застроена площ на сградите. За новите 

сгради с изкаран енергиен сертификат и данните за 

разгъната застроена площ са включени. 
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Резюмета от 

текущи 

енергийни 

обследвания и 

сертификати за 

енергийни 

характеристики 

на сгради в 

експлоатация за 

общински 

сгради, 

държавни сгради 

и сгради ново 

строителство 

(в жилищния и 

третичния 

сектор) според 

Наредба № Е-РД-

04-1 от 

22.01.2016 г. и 

ЗЕЕ 

АУЕР Данните са добре структурирани, но са частични. Няма 

събрана пълна информация за всички сгради, попадащи в 

териториалния обхват на Столична община. 

Представени са списък на сгради в експлоатация, 

притежаващи извършените енергийни обследвания, 

като  за преобладаващата част от тях впоследствие 

са издадени сертификати за енергийни 

характеристики. Сертификатите за енергийни 

характеристики отбелязват нивото на енергийно 

потребление спрямо класа на енергопотребление на 

сградата, преди и след набелязаните от 

квалифицираните одитори мерки за подобряване на 

енергийната ефективност. 

Данни за сгради с 

издаден 

енергиен 

паспорт и/или 

сертификат за 

енергийни 

характеристики 

собственост на 

Столична 

община. 

СО Получената база данни за сгради с издаден енергиен 

паспорт и/или сертификат за енергийни 

характеристики собственост на столична община 

обхваща списък със сградите собственост на 

Столична община с техният съответен клас на 

текущо енергопотребление. Списъкът е актуален към 

дата 21.11.2017 г. Достоверността на информацията е 

потвърдена и релевантна за нуждите на настоящия 

доклад. 
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Информация за 

изпълнение на 

Общинска 

програма за 

насърчаване 

използването на 

енергия от 

възобновяеми 

източници и 

биогорива 

(ОПНИЕВИБГ) на 

Столична 

община  

СО Представената информацията за изпълнени 

технически мерки за производство на енергия за 2016 

г., целящи мониторинг по План за действие за 

устойчиво енергийно развитие на Столична община 

2012-2020 г. След сравнение с информацията в 

системата на НАГ за издадените разрешителни за 

строеж на възобновяеми енергийни източници в 

периода 2007-2016 г., се наблюдава разминаване. Този 

факт вероятно се дължи на все още необновения масив 

от данни в системата на НАГ и/или в евентуално 

несъответствие на двата масива от данни. 

Препоръчва се да се изискат отчетите по ОПНИЕВИБГ 

за периода от 2012 до 2015 г. включително, за да се 

провери дали всички изпълнени мерки по ОПНИЕВИБГ са 

включени в системата на НАГ. 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

D. Оценка на състоянието 

1. Индикатори за анализ на енергийното състояние на Столична 

община 

a) Извършени енергоефективни мерки на многофамилни жилищни сгради 

 

Предходният показател цели да предостави информация за темповете на развитие 

при изпълнението на енергоефективни мерки, както и конкретния вид мерки в 

многофамилния жилищен фонд в СО. 

b) Брой изградени инсталации за производство на 

възобновяема енергия за собствено потребление 

 

Този показател цели да информира за темповете на развитие при изграждането на ВЕИ 

инсталации в рамките на СО.  

 

c) Събиране на актуални данни за електро- и топлопотребление в 

териториалните рамки на Столична община 
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По тази точка е извършен анализ за събираната информация за електропотребление и 

топлопотребление на общинския сграден фонд, на жилищния сектор и на третичния 

сектор. 

2. Анализ 

a) Документален преглед 

 

Документ: 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020 г., 

2012 СОФЕНА 

 

Релевантна извадка от информацията: 

Тенденция 1: Запазване на високите нива на емисии на CO2. 

Тенденция 2: Увеличение на общото енергийно потребление на територията на СО за 

период от 4 години от 2007 до 2011 г. с  9,17%. Увеличение на общите емисии с 12,9% за 

същия период. 

Тенденция 3: Увеличение на потреблението на електроенергия с 19,4% (2007-2011 г.) и 

на топлоенергия с 0,6% (2007-2011 г.). 

Тенденция 4: Увеличение на CO2 емисиите с 15,5% за жилищния сектор (2007-2011 г.), 

17,1% при третичния сектор. 

Тенденция 5: Увеличение на ръста на потребление на енергия с 10,2% за жилищния 

сектор (2007-2011 г.), дължащо се на увеличението на потреблението на 

електроенергия в сектора. Наблюдава се намаление на дела на топлоенергията за 

сметка на електроенергията, биомасата и природния газ. Има спад при потреблението 

на въглища за сметка на дървата за горене. 

Тенденция 6: Спад при потреблението на енергия от общински фирми и структури с 

4,4% и на емисиите с 6,3% (2007-2011 г.). 

Тенденция 7: Трудно определяне на състоянието на третичния сектор поради липса на 

релевантни данни. Изчислени са на база общо потребление на горива от сектора 

търговия и услуги, както и статистически похвати, целящи консистентност с 

битовия сектор. 

 

Конвент на кметовете Столична община е част от конвента на кметовете от 2011 г. 

Конвентът е европейска доброволна инициатива на общински администрации с цел 

повишаване на ЕЕ и дела на използване на ВЕИ, както и намаляване на CO2 емисиите с 

най-малко 20% до 2020. 

 

Сектор сгради Събрана информация за брой и вид на сградите, консумация на 

електроенергия, топлинна енергия от централизирана топлофикационна система, 

консумация от други енергийни източници за базова година 2007. Затруднено 

извеждане на резултати от анализ поради липса на база данни с поддържана нужната 

информация. В частност са използвани и екстраполирани статистически данни от 

преброяването на населението от 2011 г. 
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Инвентаризация на CO2 емисии  Инвентаризацията на емисиите е извършена съгласно 

качествена методология, нормативни документи и разпространени добри 

международни практики за сектори жилищни, общински и третични сгради, оборудване 

и съоръжения транспорт, управление на отпадъци и води, като се изключва сектор 

индустрия. 

 

Приоритетни мерки на фаза изпълнение Идентификация на нуждата от създаване на 

контролен орган, осъществяващ мониторинг на изпълнението на плана. 

 

Мониторинг на резултат Мониторинг на изпълнените мерки срещу залегналите в 

плана. Мониторинг на успеваемостта. Мониторинг и контрол на реалното намаляване 

на въглеродните емисии за всички мерки заложени в документа. Тези дейности са 

предвидени да се извършват от Дирекция ЕПП (Европейски програми и проекти) на СО. 

Регистър на CO2 емисии Идентифицирана нужда от създаване на регистър на 

въглеродни емисии за СО за следене на спестяванията на въглеродни емисии по 

сектори и подсектори. 

 

Доклад за напредък Идентифицирана нужда от създаване на доклад за напредък на всеки 

две години до 2020 г. 

 

База данни Идентифицирана нужда от поддържане на база данни за изпълнение на плана. 

Информираност на гражданите Предвидени „Местни дни на енергия“ с цел включване на 

граждани към инициативите по плана чрез беседи, кампании, информационни 

материали, семинарии, кръгли маси и т.н. 

 

Идентифицирани тематични направления: 

 

Идентифицирани са няколко ключови тематични направления за изпълнение на плана 

Тематично направление 1: Подобряване на общинското планиране и създаване на 

Общинска система за енергиен мениджмънт. Предвидено е поетапно разработване и 

внедряване на система за енергиен мениджмънт, позволяваща следните възможности: 

-          Следене на разходи на енергия в сградите (топлинна, електрическа, вода) 

-          Осигуряване на онлайн диагностика на елементите на абонатните станции и 

други енергийни източници 

-          Дистанционна настройка на регулаторите и поддържане на оптимални топлинни 

режими 

-          Комуникация със сервизни специалисти 

-          Поддържане на базата данни по отношение на енергийния профил на всяка сграда 

 

Тематично направление 2: Осигуряване на проектна готовност за осъществяване на 

енергоспестяващи мерки и използване на ВЕИ в общински сгради 

 

-          Възстановяване на съществуваща налична документация на сградите и 

въведените мерки за ЕЕ 

-          Извършване на обследвания за енергийна ефективност на сградния фонд 
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-          Извършване на конструктивни обследвания и изготвяне на технически паспорт 

 

Тематично направление 3: Повишаване на енергийната ефективност на абонатни 

станции и котли 

- Извършване на енергиен мениджмънт с цел подобряване на ефективността на 

инсталациите 

 

Тематично направление 4: Изпълнение на мерки по енергийно реновиране на сградния 

фонд 

-          Топлинна изолация на ограждащите конструктивни елементи 

-          Подмяна на дограма 

-          Ремонт/модернизация/подмяна на абонатни станции/котелни стопанства, вкл. 

смяна на горивната база и въвеждане на автоматично управление 

-          Мерки по отоплителни инсталации 

-          Мерки по осветителни системи 

-          Мерки по басейни 

-          Поведенчески мерки - обучаване на ползвателите на сградите 

Тематично направление 5: Изграждане на инсталации за оползотворяване на 

възобновяеми енергийни източници 

-          Използване на слънчева енергия за битова гореща вода и подгрев на басейни 

-          Внедряване на автоматични котли на пелети 

-          Подмяната на  възобновяеми топлоизточници и енергоизточници да се извършва 

само след цялостно обновяване на сградите чрез пасивни мерки за енергийна 

ефективност  

 

 

Списък на ключови направления съгласно източници на информация от СО: 

 

Направление/ 

Документ 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на 

Столична община 2012-2020 г., 2012 г. 

  Общински 

сгради 

Общински 

жилищен 

фонд 

Жилищен 

сектор 

Третичен 

сектор 

Въвеждане на 

общинска 

система за 

енергиен 

мениджмънт 

приоритизиран

о 

не е посочено не е посочено не е посочен 

Осигуряване 

готовност за ЕЕ 

и ВЕИ мерки в 

сгради 

приоритизиран

о 

не е посочено не е посочено не е посочен 
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Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

АС и котли 

приоритизиран

о 

в 

перспектива 

не е посочен не е посочен 

Изпълнение на 

мерки за ЕЕ 

приоритизиран

о 

в 

перспектива 

не е посочен в 

перспектива 

Изграждане на 

ВЕИ инсталации 

приоритизиран

о 

в 

перспектива 

в 

перспектива 

в 

перспектива 

Намаляване на CO2 

емисии в сградния 

фонд 

приоритизиран

и 

в 

перспектива 

не е посочен в 

перспектива 

Засилен контрол 

на 

строителствот

о 

в перспектива в 

перспектива 

в 

перспектива 

в 

перспектива 

Легенда: 

  Направлението е приоритизирано в съответния документ / източник 

на информация 

  Направлението е посочено като перспективно/в перспектива в 

съответния документ / източник на информация 

  Направлението е посочено като подвид на приоритизирано 

направление или направление в перспектива 

  Направлението не е посочено в съответния документ / източник на 

информация 

  

Списък на водещи приоритети в София съгласно предходни проучвания: 

-          Въвеждане на общинска система за енергиен мениджмънт 

-          Осигуряване готовност за ЕЕ и ВЕИ мерки в сгради 

-          Повишаване на енергийната ефективност на АС и котли 

-          Изпълнение на мерки за ЕЕ 

-          Изграждане на ВЕИ инсталации 

-          Намаляване на CO2 емисии в сградния фонд 

 

От документалния преглед може да се направи констатацията, че приоритетните 

направления на Столична община са концентрирани почти изцяло в общинските сгради 

и отчасти в общинския жилищен фонд. При третичния и жилищен сектор държавните 

нормативни документи определят приоритетите за развитие. Общината има 
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ограничена възможност да влияе на тези два сектора. 

 

b) Анализ на енергийното състояние на Столична община 

 

Нарастването на населението на градовете и на крайградските територии е 

тенденция продължаваща от години. Множество проведени проучвания предвиждат, 

че две трети от населението на планетата ще живее в градовете до 2050 г. 

Засилването на глобалната урбанизация предоставя уникална роля на градовете да 

поведат движението към устойчиво развитие, да намерят начини за справяне с 

локални средства на глобални проблеми. В наши дни България вследствие на 

демографските фактори и непрекъснатия приток на населението към градските 

центрове вече е изпреварила глобалните тенденции. Повече от две трети от 

жителите на България живеят в урбанизирани територии, като този дял продължава 

да расте. Вследствие урбанизираните екосистеми са под постоянен натиск. Според 

последното преброяване в общината от 2011 г. само за краткия десетгодишен период 

между 2001 и 2011 г. населението на Столична община е нараснало със 110 989 души. 

През 2011 г. 16,3% от населението на страната живее в териториалния обхват на гр. 

София. Събирането на релевантна информация за състоянието е първата успешна 

стъпка, която градовете в световен мащаб и София в частност, могат да направят, 

за да подобрят качеството на живот в тях. Сградите са най-големият консуматор на 

енергия в глобален мащаб, като те са източник на най-малко една трета от 

глобалните въглеродни емисии. Нужно е този сектор да се преструктурира, за да може 

да покрие изискванията, поставени пред него на ратифицираното от България 

Парижко споразумение относно изменението на климата от 2015 г. Страните, 

ратифицирали Парижкото споразумение, имат за цел да предприемат конкретни 

действия за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C спрямо 

прединдустриалните нива.  

 

В условията на увеличаване на разширяване правомощията на местното 

самоуправление, общините придобиват все по-значителна функция в управлението на 

енергията, която произвеждат и потребяват. Енергийното планиране, заедно с 

максимизиране на потенциала за местно производство на енергия от възобновяеми 

източници, намаляване на енергийното потребление и екологичната компонента за 

подобряване на околната среда е нужно да се превърнат в главни приоритетни 

политики на Столична община. Спрямо разгледаните данни и нормативни документи 

тези приоритетни направления са силно застъпени. В контрапункт на заложените 

приоритетни оси прави силно впечатление липсата на последващи доклади на всеки 

две години спрямо задълженията на Конвента на кметовете. Също така прави 

впечатление и почти пълната липса на данни за индустриалните предприятия в 

териториалните рамки на общината. 

c) Извършени енергоефективни мерки на многофамилни жилищни сгради 

 

Подобряването на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради е 
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държавен приоритет. През 2015 г. е одобрена “Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради”, предлагаща безвъзмездна финансова 

помощ за саниране. Целите на програмата са: подобрен топлинен комфорт, намалени 

разходи за отопление, удължаване на жизнения цикъл на сградите, осигуряване на 

условия на жизнена среда в съответствие с критериите на устойчивото развитие. 

Важно е да отбележим, че по националната програма одобрените проекти се 

изпълняват до клас на енергопотребление C в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. 

за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.  

 
Източник: Класове на първично енергопотребление на жилищни сгради спрямо Наредба 

№7  

от декември 2004 г. за енергийна ефективност на сгради 

 

 
Източник: МРРБ 

 

От получените данни се вижда, че процентното съотношение на брой сгради в СО към 

общия одобрен брой одобрени сгради по програмата в страната е съответно:  

- 8,26% за брой сключени договори за целево финансиране 

- 1,96% за брой сгради със стартирали строително-монтажни работи 
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- 0,25% за брой сгради въведени в експлоатация 

 

При 16,3% от населението на страната, живеещи в рамките на СО (2011 г.), ясно личи 

приоритизацията на останалите населени места по програмата.  

 
Източник: МРРБ 

 

 
Източник: Столична община 

 

 

От получените от СО данни: 2,47% от одобрените проекти са завършени. От данните 

се вижда и активността на сдруженията на собствениците, внесли документи в 

програмата по райони. 

  

В получените от СО и МРРБ данни се наблюдава разминаване. Според МРРБ броят на 

одобрените проекти е 167, докато според СО броят им е 62. Въведените в 

експлоатация сгради според МРРБ са 2, докато според СО са 4. Това показва липса на 

междуинституционална съгласуваност.  
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В представените ни от институциите данни липсва информация за постигнатите 

спестявания от различните мерки за енергийна ефективност в kWh/год, простия срок 

на изплащане на сградите, размера на инвестицията в лв., както и за конкретните 

планирани/изпълнени енергоефективни мерки. 

d) Брой изградени инсталации за производство на възобновяема енергия за 

собствено потребление 

 

Този показател цели да информира за темповете на развитие при изграждането на ВЕИ 

инсталации в рамките на Столична община. Според анализираните от НАГ данни броят 

на получените разрешителни за строеж на ВЕИ инсталации е 9 за последните 10 

години. Това показва изключително тромавата и трудна документална процедура за 

получаване на разрешение за строеж. Друга възможна причина е неактуалност и/или 

неналичност на нужната информация в регистрите на НАГ. 

 

 
Източник: Направление архитектура и градоустройство (НАГ) 

  

От издадените разрешителни за строеж на ВЕИ инсталации за разглеждания период 3 

бр. са на битови клиенти, 4 бр. на общински сгради и 1 бр. в третичния сектор. 

 

Интересно е да се отбележи, че в данните, получени от АУЕР и съответно подадени от 

СО с цел мониторинг на изпълнение по ЗЕВИ за 2016 г., влизат различни изпълнени мерки 

и обекти за общински сгради. Тук отново прозира несъответствие в данните и 

несъгласуваност между институциите.  

 

Според СО възобновяемите източници, въведени в експлоатация до 2016 г., са 5 бр. 
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Източник: АУЕР по подадени данни от СО 

 

Наличната информация относно броя, мощността, годишното производство на 

енергия и постигнатите спестявания от ВЕИ инсталации на територията на СО е 

изключително оскъдна. Има разминаване в данните, получени от различни институции.  

 

e) Данни за електро- и топлопотребление в териториалните рамки на 

Столична община 

 

По тази точка е извършен анализ за събираната информация за електропотребление и 

топлопотребление на общинския сграден фонд, на жилищния сектор и на третичния 

сектор. Този анализ предоставя информация за тенденциите при потреблението на 

топлинна и електрическа енергия. Това потребление съставя над 75% от общите 

емисии на CO2 на територията на Столична община. От първостепенна важност за 

общия устройствен план на столицата е да се определят насоките за развитие на 

енергопреносната мрежа в столицата. Макар и с водещо значение, в стратегическите 

документи на Столична община липсва анализ на тенденциите при него. 

 

Получени са и анализирани документи от ЕСО, НСИ, ЧЕЗ, Топлофикация и Столична 

община. В документите от ЧЕЗ е налична информация за количеството подадена 

електроенергия от дружеството на клиенти на ЧЕЗ Разпределение България АД и на 

клиенти директно присъединени към електропреносната мрежа. Клиентите, директно 

свързани към електропреносната мрежа, обикновено са индустриални обекти и/или 

големи консуматори на електроенергия. Потреблението на тези обекти бележи бавни 

темпове на развитие от 2012 до 2017 г., като има сравнително постоянна сезонна 

консумация. При останалите консуматори (предполага се, че в голяма степен това са 

битови клиенти на дружеството) се наблюдава яркоизразена сезонност, като 

зимните месеци се потребява по-голямо количество потребена електроенергия. Това 

вероятно се дължи на наблюдаваното в последните години преминаване от 

централизирано топлоснабдяване от ТЕЦ на отопление с електричество. Интересно е 

да се отбележи, че консумацията на електроенергия през лятото е сравнително 

стабилна. Тук също има промяна, но не в толкова широки граници. Изводът, който може 

да направим, е, че охлаждането на електрическа енергия през лятото все още не е 

толкова силно застъпено, колкото отоплението през зимата. 
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Източник: ЧЕЗ 
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Източник: ЧЕЗ Разпределение АД 

 

 
Източник: Топлофикация София ЕАД 

 

От данните, получени от Топлофикация София, личи увеличаване на потребителите на 

услугата през последните години въпреки понякога масовото недоволство от 

услугите на дружеството в общественото пространство. 

 

Потребителите на Топлофикация София се намират предимно в съществуващите 

сгради в комплексите  „старо строителство“ (предимно панелни и ЕПК комплекси 

строени в периода 1960 – 1985 г.), находящи се: 

-          В централната градска част и широкия център; 

-          В източните квартали на София: жк „Младост 1-4“, кв. „Дървеница“, кв. 

„Студентски град“, кв. „Витоша“, „Бизнес парк“; 

-          В западните квартали на София: жк „Люлин 1-10 м.р.“, жк. „Обеля 1 и 2“, кв. „Захарна 

фабрика“, кв. „Илинден“, „Света Троица“; жк „Красна поляна“, жк. „Овча купел 1 и 2“; 
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-          В северните квартали на София - жк „Надежда  1-6ч“, „Хаджи Димитър“, „Суха река“, 

„Стефан Караджа“, „Левски В и Г“;  

-          В южните квартали на София - кв. „Лозенец“, кв. „Иван Вазов“ , жк. „Стрелбище“, жк 

„Бели брези“, кв. „Красно село“, кв. „Борово“, кв. „Гоце Делчев“, жк „Мотописта“, кв. 

„Бъкстон“, кв. „Павлово“ 

 

В тези комплекси централизираното топлоснабдяване и топлопреносната мрежа са 

силно развити. Вероятно новите клиенти на дружеството през последните 10 години 

се дължат на сгради ново строителство, присъединени към топлопреносната мрежа в 

гореспоменатите квартали. 

 

Поради остарялата топлопреносна мрежа в рамките на районите с централизиран 

топлоснабдяване е възможно да се наблюдава занижено качество на топлоподаването, 

характеризиращо се с недостатъчна температура на топлоносителя, навлизаща във 

вътрешната жилищна топлопреносна система. 

 
 

Източник: Топлофикация София ЕАД 
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Източник: Топлофикация София ЕАД 

 

Според данни от извършена анкета от дружеството 85% от анкетираните не искат 

да се откажат от услугите му за централизирано топлоснабдяване, 10% от 

анкетираните заявяват желание да преминат на други алтернативни 

топлоизточници. 93% от желаещите да се откажат от централизирано 

топлоснабдяване смятат да се отопляват с електрическа енергия, 4,7% с природен 

газ, 1,2% на твърди горива (въглища/дърва/пелети), а  1,2% няма да се отопляват по 

никакъв начин. 

 

По отношение на “новите квартали” където няма достъп до централизирано 

топлоснабдяване, топлинната енергия е заменена от алтернативни източници на 

топлина, използвани за отопление и битова гореща вода. Най-масовите от тези 

източници са газ, електрическа енергия, твърди горива (въглища, дърва за огрев, 

пелети). Съществуват и други алтернативи, като соларни и фотоволтаични 

инсталации, термопомпи въздух/въздух, термопомпи въздух/вода, геотермална 

енергия, вятърна енергия. За съжаление в получените данни няма информация за броя 

потребители, както и за сезонната консумация на газ в рамките на СО, нито на 

останалите алтернативни източници на топлина. 

 

Начинът на отопление в новоизграждащите се сгради се определя: 

-      По задания на инвеститора на обекта и с проектно-техническо решение по 

първоначалния (идеен) проект на индивидуалната сграда; 

-      И според това къде е местоположението на сградата - дали в района, в който ще 

бъде построена сградата, има изградена инфраструктура и развита топлопреносна 

мрежа за централизирано топлоснабдяване и/или газопреносна мрежа и 

газоразпределителна мрежа за битова газификация. 

 

Получените от НСИ данни за Столична община са детайлни, но за съжаление голяма 

част от тях са класифицирани като конфиденциални. По тази причина са изключени от 

настоящия анализ.  
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f) Анализ на международни добри практики 

 

Анализът на международни добри практики служи за проучване на възможни добри 

практики, които могат да бъдат използвани при определянето, измерването и 

развитието на приоритетни направления, както и за подпомагане на вече установени 

възможности. Разгледани са два успешни примера - от Холандия и Брюксел, Белгия. 

 

Холандия 

 

Холандия и в частност столицата Амстердам са уникален пример с дългосрочна 

политика за декарбонизация на енергийния сектор, която провеждат. Измествайки 

краткосрочните с дългосрочни политики, съответно до 2020 г. и 2050 г., показва 

икономическият интерес на страната в ускоряването на процеса на декарбонизация. 

Ключов фактор за успеха на тази политика е осигуряването на размера на 

инвестициите, нужен при всеки етап от изпълнението им. Важен е да се отбележи 

фактът, че страната не може да повлияе на тенденциите в глобален мащаб дори при 

100% изпълнение на плана за декарбонизация, чисто поради несъразмерността си с 

водещите икономики. Това, което Холандия се стреми да направи, е да използва 

максимално икономическите възможности за развитие, както и да премахне негативни 

ефекти върху икономиката си при евентуална кризисна ситуация на енергийно ниво в 

света. Приемайки дългосрочна стратегия за декарбонизация, логичният избор пред 

Холандия е да развие методология за нисковъглеродно производство на енергия, 

обхващаща периода до 2050 г. Поставен е дългосрочен приоритет чрез насърчаване на 

инвестициите в научни институции в рамките на държавата за развитието на нови 

технологии. Разработването на нови и обещаващи, но същевременно подривни за 

съществуващото статукво технологии, намаляващи драстично отделените в 

атмосферата въглеродни емисии, е дълъг процес, поради което Холандия решава да го 

стимулира още отсега. В резултат на това преминаването към нисковъглеродна 

енергийна система за производство и доставка на енергия е реалистичен и 

потенциално печеливш процес. С насърчаването на научни изследвания в посока 

декарбонизация на енергийния сектор Холандия се надява да привлече водещи 

инженерни кадри, както и да привлече външно финансиране за разработваните от тях 

проекти. 

 

С приетата национална стратегия за декарбонизация, страната се стреми да намали 

въглеродните си емисии между 80% и 95% до 2050 г. 
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 Източник: Energy Agenda: Towards a low-carbon energy supply, Ministry of Economic Affairs 

and Climate Policy - Netherlands 

  
 Източник: Energy Agenda: Towards a low-carbon energy supply, Ministry of Economic Affairs 

and Climate Policy - Netherlands 

  

Идентифицирани са четири основни приоритета за декарбонизация на енергийната 
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система съответно показани на предходната фигура: 

● Електроенергия (мощност и светлина): 

•    Децентрализиране на производството на енергия; 

•    Декарбонизация на производството на електроенергия; 

•    Подобряването на свързаността и пазара на електроенергия в Северозападна 

Европа. 

● Високотемпературни горивни процеси (индустриални процеси): 

•    Инвестиции в нови технологични мерки за намаляване на въглеродните емисии; 

•    Приемайки принципите на ресурсната и кръговата икономика; 

•    Поощряващи политики чрез възможни данъчни облекчения; 

•    Нови строги регулационни изисквания за сектора; 

•    Оползотворяване на отпадна топлина; 

•    Развиване на алтернативни отоплителни процеси (идея за развиването на 

ултра дълбоки геотермални инсталации); 

•    Развиване на технологии за складиране на въглеродни емисии, когато не 

съществуват други икономически оправдани опции. 

●   Нискотемпературни горивни процеси (отопление в сградния фонд): 

•    Драстично прилагане на пасивни енергоефективни мерки с цел намаляване на 

топлинния товар на сградите (въвеждане на минимален енергоефективен стандарт, 

насърчаване на по-високи нива на този стандарт, насърчаване на използването на 

нисковъглеродни локални технологии за производство на енергия)  

•    Драстично намаляване на дела на използвания природен газ за отопление чрез 

насърчаване на нисковъглеродни технологии за производство на електроенергия и 

топлинна енергия 

●   Транспорт 

 

Вероятно най-интересната мярка в холандската стратегия е драстичното 

намаляване на използването на природен газ. Това е предвидено да се постигне чрез 

пълна забрана за изграждане на газопреносна мрежа в новопостроени жилищни 

квартали и замяната й с локална мрежа за производство и пренос на топлинна енергия. 

Местните общини е предвидено да получат правото да решават на локално ниво какъв 

микс от енергийни източници да използват, в съгласие с местния оператор на 

топлопреносната мрежа. Предвиждат се и регулаторни документи, уреждащи 

управлението на големи топлопреносни мрежи, захранвани децентрализирано.   
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 Източник: Energy Agenda: Towards a low-carbon energy supply, Ministry of Economic Affairs 

and Climate Policy - Netherlands 

  

През 2016 г. отоплителната система на столицата на Холандия Амстердам е 

захранвана на 90% от природен газ, допринасяйки за 30% от въглеродните емисии на 

града. През 2050 г. Амстердам планира да сведе този процент до 0% чрез провеждане 

на драстична политика за отказ на града от този вид гориво. 

 

Новопостроените квартали на града няма да бъдат оборудвани с газопреносна мрежа, а 

мрежата в съществуващите квартали ще бъде премахната. Включително от 1 

септември 2017 местната управа започна изпълняването на програма, съдържаща 

насърчаващи мерки за премахване на газопреносната мрежа и въвеждане на 

нисковъглеродна отоплителна разпределителна мрежа. До 2020 г. се очаква повече от 

100 000 домакинства да се откажат от газта и да се присъединят към 

децентрализираната топлопреносна система. Общината също така е предвидила 

мерки за поетапно въвеждане на геотермални термопомпи и слънчеви колектори за 

битова гореща вода. 

  

Брюксел 

 

Примерът на Брюксел е интересен от гледна точка на въвеждането на стандарти за 

енергийна ефективност, драстично превишаващи изискванията в дадената 

национална нормативна уредба на страната. Стандартът за енергийна ефективност, 

приет от Брюксел, е стандартът Пасивна къща (Passive House). Разработването на 
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този стандарт е започнало от немски и австрийски специалисти в края на 80-те 

години на миналия век като чист стандарт за енергийно ефективно строителство. 

Развитието на стандарта продължава и до днес, като на всеки две години се обновява 

чрез обогатяване и разширяване на калкулационните му възможности за анализ на 

потреблението на сгради в проектна фаза. 

 

До 2007 г. нито една сграда в столичния регион Брюксел не отговаря на изискванията 

на стандарта Пасивна къща. Въпреки това към края на 2014 г. регион Брюксел е водещ в 

разпространението на пасивни къщи, изпреварвайки с шест години официалните 

изисквания на Европейския съюз за сгради с близко до нулевото потребление на енергия 

в общинския, жилищния и третичния сектор. Този ефект е постигнат главно чрез 

решителните действия на общинската администрация през последните години. Без 

ангажираността и водещата роля на администрацията съществуващият потенциал 

за драстично подобряване на енергийната ефективност при новостроящите се 

сгради би бил невъзможен[3]. През 2007, 2008 и 2009 г. общинската администрация 

разработва експериментални пилотни проекти по стандарта, целящи да докаже, че 

сградите, построени по този стандарт, могат да бъдат икономически и енергийно 

ефективни. През юли 2010 администрацията въвежда постановление за приемането на 

стандарта като задължителен за всички нови общински сгради, построени след тази 

дата. През май 2011 общинската администрация въвежда стандарта като 

задължителен за достигане от януари 2015 за новото строителство в секторите 

жилищно строителство, офис сгради и училища. 

 

През 2007 г. е разработена и въведена програма за икономическо стимулиране на 

проекти, отговарящи на стандарта с времеви обхват май 2007 - декември 2014, 

разполагаща с общ бюджет от 45 милиона евро. За да имат възможност за 

стимулиране, проектите трябва да отговарят на следните изисквания: 

● Да се намират в териториалните рамки на регион Брюксел; 

● Да се отнасят за ново строителство, реновация на съществуващ сграден фонд или 

комбинация от двете; 

● Да попадат в една от следните категории: еднофамилно или многофамилно жилищно 

строителство, училище, болница, детска ясла, офис сграда, търговска или 

индустриална сграда. 

 

За да бъдат одобрени проектите, трябва да отговарят на редица специфични условия: 

●  Новото строителство трябва да бъде проектирано по методологията на стандарта 

Пасивна къща;  

● В експлоатация новото строителство трябва да се стреми да бъде с нулев въглероден 

отпечатък, където е възможно и икономически обосновано; 

●  Проектите е нужно да приоритизират използването на устойчиви строителни 

материали, като се отчете отпечатъкът на материалите върху опазване на 

локалното биоразнообразие; 

● Проектите е нужно да демонстрират високо естетическо качество, да бъдат добре 

приети от местната общност и да позволяват безпроблемна естетическа 

интеграция в съществуващата архитектурна градска среда; 
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●  Проектите е нужно да приоритизират използването на прости доказани методи на 

дизайн и да бъдат технически и икономическо издържани; 

  

Проектите, отговарящи на предходните условия, са стимулирани със субсидия от 100 

евро/м2. 

  

Друга мярка за финансово стимулиране на проекти, приета от Община Брюксел през 

2004, е чрез енергийни субсидии чрез безлихвени заеми. Безлихвените заеми се 

отпускат с цел да покрият разходите за изолация на съществуващи сгради. 

Изолацията трябва да е проектирана по начин, който да дава възможност за 

последващо въвеждане на стандарта Пасивна къща. 

  

Още една въведена мярка за финансово стимулиране, оперираща в периода 2009-2011 г., 

е чрез намаляване на данъчната тежест за нискоенергийни сгради с 420 евро, 850 евро 

за пасивни сгради и с 1700 евро за сгради с нулев въглероден отпечатък. Данъчните 

облекчения са валидни за период от 10 години и са подновявани след извършване на 

ежегодна инспекция, която цели да установи дали сградите все още отговарят на 

условията на стандарта Пасивна къща. 

  

Въведени са обучаващи мерки за специалисти, инвеститори и всички заинтересовани 

граждани за разпространяване на стандарта. Обученията са организирани с помощта 

на местната администрация, с партньорството на университети, училища и 

обучителни центрове. 

  

От ноември 2009 се издава безплатно тримесечно списание за предимствата на 

стандарта, както и за технологични новости и материали, сертифицирани за 

използване в пасивни проекти. Показват се образцови проекти и технологии на 

достъпен за широката общественост език. Тиражът на списанието за 2015 е 

приблизително 15 000 печатни бройки на тримесечие, като има и онлайн версия с 

повече от 20 000 сваляния на различни броеве. 

3. Заключение 

 

Енергетиката е многосъставна тема, зависеща от редица различни фактори. След 

приемането ни в Европейския съюз през 2007 г. върви непрестанен процес на 

синхронизация на евроразпоредбите, отнасящи се до енергетиката, енергийната 

ефективност, устойчивото развитие и др. с българската нормативна уредба. 

Паралелно с това политика на ЕС е общините да получават все повече права, 

измествайки взимането на решения от европейско/държавно на местно ниво. 

Познавайки локалните условия, оформящи политическата, икономическата, 

иновативната и не на последно място природната среда, общините могат да 

разработват самостоятелни политики за достигане на поставените им от Брюксел 

цели за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на енергоемкостта на 

строителството, ускоряване на въвеждането на възобновяеми енергийни източници 

и декарбонизация на енергийната система като цяло. 
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Столична община има реалната възможност да оформи визия за дългосрочно развитие 

на енергетиката на територията си чрез провеждане на последователна, качествена 

и прозрачна политика. Първите стъпки за развитието на последователна политика са 

положени в “План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 

2012-2020 г.” от 2012 г., разработен от Софийска енергийна агенция – СОФЕНА по 

поръчка на общината във връзка с присъединяването на СО към международната 

инициатива Конвент на кметовете. Професионално подготвената и 

систематизирана информация за енергийното състояние на СО към годината на 

изготвяне на плана 2012 г. включва и реални препоръки за развитие на ключови 

направления. До момента малко от тези препоръки са изпълнени от администрацията. 

Ключовата препоръка от плана от 2012 г., както и от настоящия документ, е 

изграждане на обща система за енергиен мениджмънт в рамките на общината и 

поддържане на актуална база данни за състояние. Това е главна предпоставка за 

наличие на достатъчна информация с цел изготвяне на дългогодишна последователна 

стратегия за развитие на енергийния сектор в Столична община.  

 

Препоръка 1 - Приоритет Висок  

Ясно дефиниране на приоритетите на Столична община в сферата на енергетиката 

 

Причини:  

- Липса на точен и ясен план за критерии на избор на приоритети и мерки, както и за 

изпълнението им в съгласие с устойчиво развитие в енергийната сфера  

- Липса на ясни индикатори за успешно изпълнение на проекти и последващ мониторинг 

- Въвеждане на крайни срокове по изпълнение на точно дефинирани приоритети 

- Отчитане на системен прогрес всяка година 

- Определяне на последователна и организирана политика за декарбонизация на 

енергийните системи, въвеждане на възобновяеми източници, подобряване на 

енергийните характеристики на сградния фонд и индустрията. 

- Въвличане на обществото в изпълнението на заложените приоритетни мерки по 

всяка стъпка от изпълнението им 

 

Примерна методика:  

Документен анализ. Съгласуване на всички налични цели и събирани данни в енергийната 

система на СО в един единствен документ, подлежащ на непрестанна актуализация, до 

въвеждането на централизирана система за енергиен мениджмънт 

 

Препоръка 2 - Приоритет Висок  

Поетапно въвеждане на общинска централизирана система за енергиен мениджмънт в 

сградния фонд. 

 

Причини:  

- Това е препоръката от доклада, която би улеснила многократно изпълнението на 

всички заложени приоритетни направления в „План за действие за устойчиво 

енергийно развитие на Столична община 2012-2020 г.“ 
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- Събиране на цялата налична информация за сградите собственост на общината в 

единна мрежа с цел лесен и дистанционен мониторинг, диагностика на повреди и 

изготвяне на бързи и точни доклади за сградния фонд. 

- Въвеждане на текущи данни за сградни характеристики (година на въвеждане в 

експлоатация, използвани материали с техните технически характеристики, 

разгърната застроена площ, отопляем обем, коефициент на формата и др.) 

- Поддържане на база данни за извършени законови обследвания 

- Поддържане на база данни за конструктивни проекти 

- Наблюдаване на локално произведената електрическа/топлинна енергия от ВЕИ във 

всяка от общинските сгради 

- Наблюдаване и управление на горивните процеси в инсталираните локални котелни, 

поддържани отоплителни и/или охладителни температури по помещения 

-  Наблюдаване на енергийните разходи на общинските сгради 

- Наблюдаване на потреблението на електрическа и топлинна енергия [kWh/m2год.], 

както и вода 

- Наблюдаване на ефекта от внедрените мерки за енергийна ефективност в сградния 

фонд 

- Наблюдаване на реално постигнатите спестявания на въглеродни емисии 

- Наблюдаване на параметрите на микроклимата в сградния фонд, както и следене 

качеството на въздуха 

- Сравнение на данни за сгради помежду им 

- Въвеждане на аларми при превишени прагове на консумация на енергия 

- Определяне на най-ефективните мерки и показатели за повишаване на устойчивото 

развитие в сградния фонд. Тези мерки притежават най-големия потенциал за 

намаляване на консумацията на природни ресурси 

- Споделяне на знания и доклади с други европейски градове с цел обмен на добри 

практики 

- Мониторинг на представянето на новоизградени пилотни проекти 

- Сравняване на проектираните сградни параметри с тези в реална експлоатация 

- Определяне на точното определяне на честотата на събиране на различните видове 

данни с цел разполагане с достатъчно достоверни и правилни данни при извършване на 

последващи анализи на информацията 

Примерни индикатори за оценка на системата: 

- обем на инвестициите за извършване на определена мярка за ЕЕ 

- спестена енергия [kWh] 

- специфична консумация на енергия [ kWh/m2] 

- [kWh/обитател] 

- [m2/обитател] 

- температура 

- влажност 

- осветеност 

-  намалени  емисии  [t CO2] 

- IRR 

-  спестявания представени в [ BGN/t СО2] и [BGN/kWh] 

- и др. 
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Примерна методика:  

Препоръка за извършване на детайлно и задълбочено детайлно проучване на 

възможностите и функциите на една бъдеща централизирана система за енергиен 

мениджмънт 

 

Препоръка 3 - Приоритет Висок  

Въвеждане на краен срок с поетапно увеличаване на изискванията, целящ въвеждане на 

net-zero сгради 

 

Причини:  

- Поетапно увеличение на стандартите за енергийна ефективност на нови сгради до 

достигане на net-zero.  

- Създаване на общински пилотен проект, изпълняван на няколко фази 

- Въвличане на изследователската общност, вкл. университети, НПО и др. 

 

Примерна методика:  

- Предстои да се прецизира, за да залегне в бъдещия Устройствен план на общината 

 

Препоръка 4 - Приоритет Висок  

Въвеждане на тестови квартали с net zero и/или net zero ready сгради 

 

Причини:  

- Подготвяне на столицата за поетапна декарбонизация на жилищния, обществен и 

третичен сектор 

- Установяване на стандарти за определяне на успешността от тестовите 

квартали 

- Захранване на тестовите квартали със 100% възобновяема енергия 

 

Примерна методика:  

- Предстои да се идентифицира 

 

Препоръка 5 - Приоритет Висок  

Поетапно въвеждане на общинска централизирана система за енергиен мениджмънт за 

улични осветителни уредби 

 

Причини:  

- Установяване на текущото състояние на уличната осветителна система 

- Установяване на енергопотреблението на уличната осветителна система 

- Изготвяне на поетапни планове на подмяна на съществуващото осветление с LED 

отговарящо на всички характеристики по нормативната уредба 

- Установяване на потенциала за локално производство и съхранение на 

електроенергия от ВЕИ (фотоволтаици, вертикални ветрогенератори) 

 

Примерна методика:  
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- Модифициране на използваната методология при провеждане на проучването: „На 

светло“ – изследване за осветеността на Студентски град, януари 2016 г. [4] 

 

Препоръка 6 - Приоритет Висок  

Изготвяне на доклад по инициативата Конвент на кметовете на всеки две години 

 

Причини:  

- Неспазване на поетите ангажименти към международната инициатива Конвент на 

кметовете. 

- Поддържане на бази данни с актуално състояние 

- Прозрачност на информацията и управлението на енергийната система на града 

 

Примерна методика:  

- Използвана методология по Конвент на кметовете 

 

Препоръка 7 - Приоритет Висок  

Въвеждане на експериментални пилотни проекти 

 

Причини:  

- Пилотните проекти се използват при създаване на сгради/съоръжения с 

характеристики значително превишаващи нормативните 

- Пилотните проекти се използват за тестване на нови технологии 

- Пилотните проекти се използват, когато се изискват значителни парични средства 

за изграждането им 

- Пилотните проекти се използват за мониторинг и анализ на възможностите за 

мултиплицирането им 

- Пилотните проекти се използват за обучаване и привличане на вниманието на 

широката общественост към важни за развитието на града приоритетни цели 

 

Примерна методика:  

- Избиране на подходяща методология спрямо конкретния пилотен проект 

 

Препоръка 8 - Приоритет Висок  

Изготвяне на методология за анализ на възможностите за интегриране на принципите 

на ресурсната/кръгова икономика при изграждането на нови сгради, енергийни 

съоръжения и системи 

 

Причини:  

- Ресурсната/кръгова икономика позволява използване на ефективни принципи за 

намаляване на антропологичното въздействие върху околната среда 

- Приоритетна ос за развитие в нормативната база на ЕС 

 

Примерна методика:  

- Да се ангажира независим специалист по ресурсна икономика и енергийна 

ефективност за изготвяне на методология 
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Препоръка 9 - Приоритет Висок  

Изработване на специфични информационни кампании от Столична община (напр. към 

собственици на жилища; наематели; ползи от въвеждането на ЕЕ и ВЕИ и др.) 

 

Причини:  

- Повишаване на информираността на гражданите 

- Въвличане на гражданите в подобряване на енергийните параметри на собствените 

им жилища 

- Подобряване на енергийните характеристики на жилищата, предоставяни под наем 

- Получавана на широка обществена подкрепа за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ в рамките на Столична община. Може да се интегрира и с мерки по 

подобряване на характеристиките на околната среда, като качество на атмосферния 

въздух, разделно събиране на отпадъци, създаване на условия за компостиране на 

органични отпадъци в градска среда и др. 

 

Примерна методика:  

- Предстои да се прецизират възможните кампании и да се направи оценка на 

ефективността им 

 

Препоръка 10 - Приоритет Висок  

Създаване на информационни центрове към районните общини 

 

Причини:  

- Споделяне на информация към обществото и индустрията с цел увеличаване на дела 

на провеждане мерки за ЕЕ, ВЕИ, ресурсна политика в жилищния и третичния сектор 

 

Примерна методика:  

- Следвайки добри международни примери (Великобритания) 

 

Препоръка 11 - Приоритет Висок  

Обучаване на енергийни шампиони към локални общински и държавни институции, 

индустрията и сектора на услугите 

 

Причини:  

- Енергийните шампиони имат ролята да обучават колегите си/учениците си и 

обществеността по въпросите на ефективното използване на енергийните и 

природните ресурси на конкретната сграда, в която работят 

- Енергийните шампиони допринасят за разпространяването на зелени практики сред 

обществеността 

- Енергийните шампиони спомагат за обучението и информираността на 

подрастващите поколения за важността от провеждането на мерки за енергийна 

ефективност, възобновяеми енергийни източници, опазване на околната среда и 

регенерацията на естествените местообитания на диви животни 

- Енергийните шампиони изтъкват финансовите предимства от въвеждането на 
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различни енергоефективни мерки 

 

Примерна методика:  

- Следвайки добри международни примери (Великобритания). Следва да се разработят 

различни методологии за различните видове учреждения, напр. училища, детски 

градини, болници, административни сгради и др. 

 

Препоръка 12 - Приоритет Висок  

Изработване/актуализиране на механизъм за разпределяне на постигнатите парични 

спестявания между община и общински институции с делегирани бюджети  

 

Причини:  

- Повишаване на стимула на управляващите сгради с делегирани бюджети за 

въвеждане на мерки за ЕЕ и ВЕИ 

 

Примерна методика:  

- Документален преглед на съществуващи добри европейски и световни практики 

 

Препоръка 13 - Приоритет Висок  

Организиране на обучения за повишаване на експертния капацитет в общинските 

отдели за ЕЕ, ВЕИ и други свързани с въвеждането им практики 

 

Причини:  

- Увеличаване на ангажираността на съществуващия експертен състав чрез обучения 

и бонуси за постигнати цели 

- Увеличаване на интереса на млади ентусиазирани специалисти към започване на 

работа и задържане на работа в структурите на общината 

 

Примерна методика:  

- Документален преглед на съществуващи добри европейски и световни практики 

- Провеждане на обучения/квалификации от външни фирми на персонала 

 

Препоръка 14 - Приоритет Висок  

Създаване на централизиран отдел за следгаранционна поддръжка на ВЕИ инсталации в 

Столична община 

 

Причини:  

- Следене за правилно експлоатиране на въведените системи за производство на 

възобновяема енергия по време на гаранционния срок 

- Редовна техническа поддръжка, отстраняване на инцидентни проблеми на ВЕИ 

инсталации в следгаранционен режим 

 

Примерна методика:  

- Осигуряване на добри условия за работа 
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E. Необходимост от допълнителни изследвания 

 

Необходими 

допълнителни 

изследвания 

Причини Примерна методика Приорите

т 

Анализ на всички 

сгради, 

собственост на 

Столична община, 

групирането им по 

видове, 

изготвянето и 

въвеждането на 

основни параметри в 

база данни. 

Обновяване на 

информацията за 

текущото състояние на 

сградния фонд в общината, 

както и въвеждане на 

наличните данни от 

фактури за произведеното 

и потребено количество 

енергия от предходни 

периоди. Това е първата 

стъпка към създаване на 

общинска система за 

енергиен мениджмънт 

Да се изготви 

методология с 

основните 

параметри, които 

да влязат в 

изследването, 

позовавайки се на 

международни 

добри практики. 

Препоръка за 

съставяне на малък 

независим от 

общината екип от 

трима 

професионалисти 

специалисти по 

автоматика, 

топлотехника и 

архитектура 

Висок 

Публичен достъп до 

цялата 

некласифицирана 

информация за 

сградния фонд от 

създадената база 

данни, развитието 

на ВЕИ, вида на 

използваните 

горива, вида 

строителни 

материали и др. 

  

Целта на предоставяне на 

публичен достъп до 

информацията е 

въвличането на всички 

заинтересувани лица в 

управлението на града им. 

Това ще доведе до 

непрестанно и прозрачно 

управление на сградния 

ресурс 

Предстои да се 

прецизира 

Висок 
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Анализ на 

възможностите за 

интеграция на 

фотоволтаични, 

соларни и вятърни 

инсталации на 

покривите на всички 

общински, жилищни, 

държавни и 

третични сгради. 

  

Установяване на 

възможностите за 

намаляване на локалното 

енергопотребление на 

всяка една от сградите на 

територията на общината 

Поетапно 

изследване с дрон 

на различните 

видове сгради. 

Документален 

анализ на 

конструктивни 

документи, 

енергийни анализи, 

обследвания и 

съществуващи 

енергийни 

сертификати 

Висок 

Анализ на 

възможностите за 

оказване на контрол 

върху третичния 

сектор на 

територията на 

общината 

  

Да се идентифицират 

начините, по които 

Столична община може да 

оказва влияние върху 

подобряването на 

енергийните 

характеристики на 

третичния сектор на 

територията на общината 

Документален 

преглед на 

нормативни 

документи и добри 

практики. 

Определяне на 

заинтересовани 

страни от бизнеса 

и интервюта с тях. 

Изготвяне на 

доклад. 

Висок 

Анализ на 

възможностите за 

използване на 

финансиране чрез 

договори с 

гарантиран 

резултат, 

нисколихвени 

кредити и 

специализирани 

фондове 

Идентифициране на 

възможностите и 

рисковете при използване 

на външно финансиране 

чрез договори с гарантиран 

резултат, нисколихвени 

кредити и специализирани 

фондове 

Добри практики, 

изпълнени проекти, 

документален 

преглед на 

наличната 

информация. SWOT 

анализ 

Висок 
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Анализ на 

възможностите за 

приемането на 

стандарти за 

енергийна 

ефективност, 

значително 

превишаващи 

залегналите в ЗЕЕ за 

общинския и 

жилищния сектор 

Установяване на 

възможностите, 

ефектите и 

икономическата 

обоснованост на 

въвеждане на местен 

стандарт за енергийна 

ефективност при нови 

сгради и реконструкция на 

съществуващи такива, 

значително превишаващи 

характеристиките, 

залегнали в държавната 

законова уредба, и 

непозволяващи 

двусмислено тълкувание 

Нужно е 

анализиране на 

текущото 

състояние на 

сградния фонд и 

анализ на световно 

приети енергийни 

стандарти, 

пилотни градове и 

региони 

Среден 

 




