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Изследването за „Изготвяне на икономически профили на районите на Столична община“ 
цели да обобщи и анализира данни от икономическа значимост, които могат да бъдат 
идентифицирани на ниво административен район на общината. Методологията на 
изследването включва проучване на наличните данни и формулиране на индикатори за 
социално-икономически анализ на база на наличната информация, изготвяне на модели за 
съпоставяне и анализиране на районите и картиране на данни, идентифициране на добри 
практики и обобщаване на препоръки в посока развитие на по-слабо представящите се в 
икономическо отношение райони на общината. 
 
Първият аспект от анализа е съсредоточен в демографската картина на районите на 
София, стъпвайки основно върху данни от последното национално преброяване и обновени 
данни на НСИ от 2016 г. Районите Люлин, Младост и Студентски са тези с най-голямо 
население, формирайки заедно близо четвърт от населението на СО, като Район 
Студентски е със силно изразен прираст между 2010 и 2016 г. Люлин и Младост формират 
ясно откроени ядра на гъсто население в столицата. По отношение на възрастовото 
разпределение се отличават район Студентски с очакван превес на жители под 29 години, 
както и район Средец с по-голям дял жители над 60 г. възраст. 
 
По отношение на образованието, най-ниските нива се бележат в районите Кремиковци и 
Нови Искър, където висшистите заемат респективно 5% и 6%. Забелязва се ясното 
разграничение между централните и югоизточните квартали, в които броят на жители с 
висше образование надминава средното за столицата, и северозападните райони като 
Люлин, Красна поляна, Надежда, Връбница, в които са концентрирани жители със средно 
образование. Откроява се необходимостта от мерки за повишаване на нивото на 
образование в северозападния регион. Районите Студентски (23), Средец (12) и Слатина (7) 
водят по концентрация на висши учебни заведения в града, докато Витоша (21), Триадица 
(18) и Възраждане (18) – по училища. Най-много паралелки на жител се падат в районите 
Средец, Възраждане и Оборище. Професионални гимназии са разположени в 13 района с 
концентрация в Лозенец, Възраждане, Триадица, Изгрев и Илинден, като изцяло липсват в 
Люлин, Подуяне, Нови Искър, и др. Впечатление прави, че райони с ниски доходи и голям дял 
население, не разполагат с професионални гимназии като Красно село и Люлин. Профилиране 
на гимназиите в тези райони ще спомогне за привличане на бизнеси в областта на 
механиката, електротехниката, кол центрове и други. 

От гледна точка на икономическа активност, в административните райони на общината 
делът на икономически активните лица на възраст от 15-64 год. варира от 42,4% до 
77,9%. С най-висок дял икономически активно население са район Младост, Изгрев, 
Възраждане, Красно село, Триадица, а с най-нисък дял са район Студентски, Средец, Красна 
поляна, като за район Студентски това се дължи на големия процент заети с висше 
образование. Делът на безработните от икономически активните лица е най-висок в р-н 
Кремиковци, Люлин, Връбница, а най-нисък в р-н Изгрев, Лозенец, Триадица. 

Социалният профил на районите е допълнен от данните за престъпност, достъп до 
публични услуги, здеавеопазване и възможности за отопление и съответно разходи за 
енергия. От гледна точка на отопление по данни от НСИ районите с най-висок дял 
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централно отопление са Студентски, Изгрев, Средец, Младост и Илинден. Крайните 
квартали очаквано изостават, като се откроява сравнително район Витоша. Данните за 
престъпността са от МВР-София и разпределени по деветте РПУ на територията на 
града. Откроява се големият брой криминални престъпления общо за София, докато 
икономическите са значими основно в районите Триадица и Лозенец. За 2017 най-значим 
брой престъпления отбелязват 1 РПУ и 6 РПУ, докато за последните 6 години 
концентрацията е в централните и източните част на града. 

От гледна точка на здравеопазване, броят медицински заведения е най-висок в Триадица, 
Оборище и Сердика, а най-нисък – в Банкя, Панчарево, Връбница и Кремиковци. По данни от 
проектите, изготвени в рамките на „Хакатон за София“, броят лични лекари е най-голям в 
Люлин, който се откроява с почти двойна бройка спрямо втория – Триадица. Най-малък 
брой отчитат отново Банкя и Панчарево. Очаквано и устойчива е тенденцията за по-слаб 
достъп до здравеопазване в крайградските територии. 

Оценена е транспортната свързаност на районите от гледна точка на градския 
транспорт и възможностите за мобилност. По данни от ОП „Софпроект“ и от ЦГМ, 
Средец и Изгрев се отличават с най-„диверсифицираната“ транспортна мрежа, измерена 
като брой линии, минаващи през спирка. Разбира се, подобна мярка идва с определена 
условност поради спецификата на транспортния модел и на географията. Оценка на 
транспортната инфраструктура от гледна точка на логистика за бизнеса е извън 
обхвата на този доклад, но би била полезно допълнително изследване. 

От гледна точка на доходи, са ползвани данни от офисите на НАП, които обхващат по 
няколко административни района. Най-високи са доходите в офис Център, който обслужва 
районите Триадица, Лозенец и Средец, с 38% над средния доход за столицата, следван от 
районите Оборище, Красно село, Младост и Студентски. На база данните и от приходите 
на компаниите, може да се приеме хипотезата, че районите, обслужвани от един офис, са 
с различни нива на доход като Младост и Витоша са основните двигатели за нивата на 
доходите в посочените по-горе офиси на НАП. Най-ниски отчетени приходи отбелязват 
районите Надежда и Нови Искър с 31% под средното за столицата, Подуяне и Кремиковци 
с -25%, Люлин, Връбница и Илинден.  

Допълнителна величина, даваща представа за икономическо благосъстояние, е 
притежанието на автомобил. Данните от „Местни данъци и такси“ показват, че най-голям 
брой са регистрираните автомобили в районите: Младост, Триадица, Средец, Люлин. Най-
малко са автомобилите в крайните райони и р-н Студентски. Ако претеглим по гъстота 
на населението, то водещ е район Възраждане с 1,1 кола на жител, над средното остават 
Кремиковци, Младост, Подуяне, Искър, а най-малко автомобили на жител има в районите 
Студентски, където на 5.9 човека се пада една кола. 

Основната аналитична част на доклада е съсредоточена върху икономическата дейност в 
районите на Столична община. Направена е оценка на компаниите по райони от гледна 
точка на приходи. Младост се откроява като района с най-голямо икономическо значение с 
дял от 13% от приходите и ръст от 82% за периода 2010 - 2016 г. Политиката на района 
през последните години за привличане на бизнеси, активното строителство на нови 
сгради, подновяването и разширяването на инфраструктурата се отразява положително 
в икономически аспект, водейки и до значително по-високи лични доходи на населението в 
Младост. Район Витоша удвоява приходите си спрямо 2010 година, а на другия полюс е 
Люлин, който генерира едва 2% от приходите на компаниите в Столична община и 
отбелязва 27% спад спрямо 2010 година, нареждайки се сред последните места по нива на 
доходи на физическите лица. Видна е нуждата от стратегия за този район, който да 
повиши генерираните приходи на физическите, както и юридическите лица. Район 
Младост се отличава и с най-висока ефективност на компаниите измерена като приходи, 
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генерирани от един служител, което служи като мярка за конкурентноспособност и 
добавена стойност. Следват Лозенец и Триадица. Западна София и крайградските 
територии отново се представят по-зле по този показател, както и Студентски град, 
при който това се обяснява с големия брой студенти и бизнес, съсредоточен в търговия 
и други услуги с ниска добавена стойност.  

Обособени са водещите индустрии по райони, на база данни за дейността на компаниите 
от НСИ. Докладът представя общата картина за града, която показва, че 86% компании 
обслужват местния пазар, като 30% са в сектор Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети, който генерира и най-големия оборот. Едва 15% от компаниите са в 
сектори с висок експортен потенциал, като компании в тези сектори оперират най-вече 
в Лозенец, Младост, Средец, Оборище, Възраждане. Младост и Лозенец бележат и най-висок 
процент компании с оборот над 97501 хил. лв. Район Младост генерира около 13% от 
приходите на столицата и има най-висока концентрация от компании, заети в 
информационните технологии (БПС и други клъстери от бизнес сгради привличат такива 
компании в район Младост). За Лозенец е специфична концентрация на Архитектурни и 
инженерни дейности, докато в Триадица – юридически и счетоводни дейности, както и 
Туристическа дейност. Докладът разглежда в детайл индустриите във всеки от шестте 
най-значими от гледна точка на генерирани приходи райони в града. 
 
Докладът приключва с обобщение, анализ на добри практики и отправени препоръки. От 

икономическа гледна точка се забелязва, че бизнесите с обект на дейност в югоизточните 

столичните райони, генерират по-високи приходи и постигат по-висока ефективност, 

измерена чрез показателя приходи на служител. Те се открояват с фокус в индустриите с 

по-висока добавена стойност, включително сферата на информационните технологии, 

производството на машини и т.н. Следователно и приходите на жителите в тези райони 

се отличават с по-високи нива от средното за столицата. В обратна посока е 

развитието на северозападните райони, където приходите се генерират основно от 

компании в областта на търговията, която не създава добавена стойност, а по-скоро я 

преразпределя. Това води и до по-ниските нива на доходи на физическите лица. За тези 

райони са отправени препоръки за координация и кооперация с индустриални зони, 

засилване на възможностите за образование чрез профилиране на гимназии в областта на 

приложните инженерни специалности (които да създават работници за компании в 

сферата на високотехнологично производство, механика, електроника, електротехника), 

диалог със съществуващите университети за създаване на (филиал на) висше учебно 

заведение в района, който да спомогне за ревитализиране на имиджа на тази част от 

столицата, административни подобрения и разработка на бизнес стратегия. 

 

Централните райони на столицата се характеризират с лимитирани възможности за 

строеж, както на жилищни, така и на бизнес или производствени сгради. По тази причина 

повечето имоти са наследствени и е ограничена възможността за голям ръст на 

населението. Доходите на населението са значително по-високи от средното за 

столицата. Основният проблем в централните райони, е свързан с паркоместата, който 

следва да бъде облекчен незабавно. От гледна точка на конфликта между 

туристическите и жилищните области, които затрудняват развитието на нощния 

туризъм, следва да се регламентират зоните за забавления и следователно работното 

време в тези зони да се адаптира, за да се стимулира ресторантьорството и туризмът. 

Пешеходната инфраструктура, реновирането и маркетирането на културни 
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забележителности ще стимулират привличането на туристи и следователно ще 

увеличат паричния поток в районите. 

 

Крайните райони, които са на по-голямо разстояние от центъра на столицата, се 
характеризират с по-голяма териториална площ, по-ниски доходи на физическите лица и 
по-нисък оборот на компаниите, които оперират там. Наличието на професионални 
гимназии е оскъдно. Необходимо е да се изгради стратегия, което да се базира на 
конкурентните предимства на районите и да привлече бизнеси, които да създадат 
работни места и да повишат приходите в районите. 
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В рамките на настоящото изследване са проведени три проучвания, анализ и 
консолидация на събраната информация в рамките на Етап 3 по проект "Визия за 
развитие на София и крайградските територии", направление ИКОНОМИКА. 

Към момента на финализиране на изследванията, са изпълнени първа, втора и трета 
дейност по проекта, които са обхвата на Доклад 1, а именно Проектна Дейност 1. 
Встъпителна фаза; Проектна Дейност 2. Планиране; Проектна дейност 3. Провеждане 
на изследвания.  

Трите изследвания са както следва: 

● Провеждане на изследванe - междусекторни зависимости 
● Провеждане на изследванe - конкурентоспособност на град София според модела 

„Лугано“ 
● Провеждане на изследванe - изготвяне на икономически профили на районите в 

Столична община 
Проектна Дейност 4. Финализиране на теми и Проектна Дейност 6. Затваряне на 
проекта са в рамките на Етап 4, а Проектна Дейност 5. Докладване и проследяване на 
напредъка е хоризонтална за целия проект. 
 
Настоящият доклад адресира необходимостта от изследване по отношение на 
конкурентоспособността на София спрямо модела Лугано. Аспектите при 
провеждането на това изследване, последователността и логическите връзки са 
представени както следва: 

Изследване 3. Социално-икономически профил на районите в Столична община

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 



 

7 

 

 

 

 
 



 

8 

 
 

1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ 

1.1   Подход 

Екипът е използвал методи за събиране и анализ на данни и информация, които включват: 

o Документален преглед и запознаване с докладите от фаза 2 от съставянето 
на Визия за София 

o Преглед на добри световни практики с оглед на индикаторите и други 
аспекти 

o Идентифициране на наличието и оценка на релевантността към 
изследването на масиви от данни от различни информационни системи - 
инфостат, НСИ, НАП/НОИ, МДТ, ИСУН 2020, Портал за отворени данни и 
други 

o Идентифициране и формулиране на индикаторите и методологията за 
изследванията - разработване на индикатори за провеждане на социално-
икономическия профил на районите, както и подготовка на данни.   

o Набиране на данните от различните информационни системи и източници 
на информация съгласно разработен Списък с необходими данни и документи 

o Актуализация на първоначалните индикатори съгласно наличните масиви 
от данни 

o Провеждане на анализ на масиви от данни от различни информационни 
системи. 

o Експертна оценка въз основа на проведените дейности 
o Разработване на препоръки и доклад 

1.2 Методология 

В рамките на точка 1.1 представяме резюме на използвания подход и методология при 
изготвянето на икономически профили на районите в Столична Община. То включва 
няколко стъпки: кабинетно проучване, преглед на добри международни практики, анализ на 
масиви от данни, изготвяне на доклад с препоръки и визуализация. 

Тук накратко са изброени и под-стъпките в рамките на ключовите дейности и задачи. 

1/ Кабинетно проучване 

 Преглед на докладите от Етап 2 от проекта Визия за София и други релевантни 
документи, направен е избор на методологията и набор от индикатори, необходими 
за изследването. 

 Дефиниране на индикатори за социално-икономически анализ: 
o Брой на населението и разделение по възрастови групи. 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА 
РАЙОНИТЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
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o Показател за ефективност: Приходи на компаниите в отделните райони към 
служителите, наети от тези компании 

o Нива на доходи на населението, изчисляване на средномесечен доход. 
 Преглед и обработка на информация за транспорта свързаност, престъпност, 

потребление на топлинна енергия, собственост на МПС-та, инфраструктура, 
публични услуги, които да послужат за качествения анализ. 

2/  Преглед на добри международни практики. 

Преглед на добри практики в изследването на райони в големи градове. 

 

Сан Франциско 

Понастоящем съществува портал за отворени данни за Сан Франциско, който включва 
информация в няколко направления – Икономика и Общност, Управление на града и етика, 
Транспорт, Обществен ред, Здравеопазване, Географски Локации, Енергетика, 
Строителство, Инфраструктура и Култура. Информацията е динамична и е агрегирана от 
различни източници и цели да даде възможност за използване на данни, трансформира се 
начинът, по който градът работи чрез използването на данни, за да се подобрят 
дейностите, политиките и услугите, което би довело до повишаване на качеството на 
живот и работа за жителите на Сан Франциско, работодателите, служителите и 
посетителите. 

 
Данните и информацията предоставят възможност за съставяне на социално-
икономически профил на града. Сред икономическите индикатори на кварталите 
посредством индикатори като: 

 Учебни заведения на територията на града и разпределението им 
 Разпределение на бизнесите, които оперират на територията на града по 

икономически дейности 
 Инвестиции в райони (Invest in regions - IIN инициатива) - Град Сан Франциско дължи 

голяма част от привлекателността си на уникалния характер на кварталите в 
града. Отделът за икономическо развитие на районите е отговорен за 
постоянната подкрепа и подобряване на многобройните квартали на града. 
Общите цели на отдела са да се създадат по-чисти, по-безопасни и по-оживени 
квартали, за да се повиши качеството на живот на жителите и служителите в 
града; и да създадат икономически възможности за жителите на кварталите на 
града с ниски и умерени доходи. Инициативата "Инвестирай в райони", една от 17-
те точки на плана на кмета Ли за работни места и икономически възможности, 
предоставя целенасочена, персонализирана помощ за посрещане на специфичните 
нужди на търговските коридори на кварталите в Сан Франциско. Данните 
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представят информация за клъстериране на бизнеси и формирането на т.нар. 
коридори. 

 Други 

 

Ню Йорк 

Интересна инициатива на StreetEasy е класификацията на районите в Ню Йорк, която е 
ориентирана към бъдещето – към 2019 година и която цели да идентифицира топ райони 
по определени показатели. Показателите целят да идентифицират приоритетни 
квартали на града с високо качество на живот и включват цена за наем, продажна цена, 
ниво на търсене, ново строителство и др. 

 
 

Детройт 

Организацията CDAD в Детройт използва човешкия капитал на жителите на Детройт да 
разработят профил и визия за своите квартали. Стратегическата рамка за съживяване 
на кварталите предоставя визия за потенциалното бъдещо направление на всеки един 
район в град Детройт, дори и тези, които са недостатъчно използвани или изоставени. 

Стратегическата рамка е средство за районите по-добре да разберат какво се случва в 
техните квартали, да обрисуват визията за развитието им, да разработят и приложат 
ориентирани към резултатите краткосрочни и дългосрочни планове за развитие. 
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Картата, която е разработена в следствие на анализа, визуализира развитието на 
кварталите. 

Като цяло, по-тъмните кафяви площи отразяват по-активни жилищни райони, имат по-
голяма гъстота на населението, по-малко свободни места за строителство, по-малко 
имоти, притежавани от банки, инвеститори или града. 

Оранжевите имат повече предизвикателства, като например по-малко жилищни сгради 
или банкова собственост, и спад на броя на населението. Тези райони са сравнително 
стабилни квартали, но изискват повече намеса, за да се запази тази стабилност. 

Жълтите зони имат още по-големи предизвикателства пред стабилността на 
кварталите. Като цяло, блокчетата, изобразени като жълти, имат по-малко налични 
съществуващи жилища. Тези области ще изискват по-интензивна стабилизация. 

Светлозелените блокове са предимно жилищни райони с по-висок процент на свободни 
терени или по-ниска гъстота от традиционните жилищни райони. В сравнение с тъмно 
зелени площи, светлозелените площи са с качествен жилищен фонд, смесен със свободни 
места за строителство. 

Най-тъмните зелени блокове са с най-малко население и оживеност, повече изоставени 
площи и висока концентрация на свободни места за строителство. 

3/ Анализ на масиви от данни 

Основните задачи на настоящия анализ са три - да се направи икономически профил на 
районите посредством избрани индикатори, да се установи какви са двигателите на 
растеж и да се направи съпоставка. 

Елементите на изследването включват: 

 Социално-икономически анализ на данни от НСИ и други източници като се 
обособят бизнесите във всеки Район според седалището на управление. Съставят 
се производни индикатори, които се съпоставят за всеки Район 

 Валидация на първоначално зададените индикатори съгласно наличната 
информация. 

 Анализ на демографската информация на населението на база следните изходни 
данни: брой жители, възрастови групи, пол, доходи. 

 Съставят се производни показатели, които се сравняват на ниво Район. 
 Анализ на икономическото състояние на районите по предварително избрани 

индикатори - Изготвяне на аналитичен социално-икономически профил на всеки от 
районите на Столична община, базиран на параметри и индикатори за анализ на 
икономическото развитие. Дефинира се комплексна картина за стандарта на 
живот в отделните райони. Тя трябва да е базирана на икономически показатели, 
включващи: приходи от компаниите в даден район, доходи на населението, 
притежание на автомобил и др., но също и допълнителни параметри като 
транспортна свързаност, енергийна ефективност, достъп до публични услуги и 
пр. Изследват се двигателите на икономическия растеж в районите, като се прави 
подробна оценка на възможните взаимозависимости и причинно-следствени 
връзки между благосъстоянието на даден район и неговите ключови показатели за 
демография, образование, инфраструктура, престъпност и др. 

 Провеждане на анализ на профилите и състоянието на бизнеса в районите – да 
разгледа икономическата активност, секторна структура, профила на местния 
бизнес; да идентифицират сектори с висока добавена стойност. Сравнителен 
анализ на районите, анализ на икономическите дисбаланси, прилики и разлики между 
причините, които ги обуславят 
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4/ Визиуализация на анализа 

 На базата на събраната информация, изпълнителят разгръща икономическия 
профил на всеки от районите като показва, включително с гео-координати на 
карта, представянето на всеки район по основните параметри на икономическо и 
социално развитие.  

5/ Изготвяне на препоръки 

 На базата на направените анализи и проучвания, предоставя препоръки за дейности 
и политики по райони, преобладаващо такива в правомощията на Столична Община, 
насочени към насърчаване на бизнеса и повишаване на стандарта на живот на 
гражданите в района. 

 Препоръки за дейности и политики по райони, насочени към стимулиране 
цялостното развитие на района и бизнеса. 
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2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ 

2.1. Използвана информация 

1. Демографски данни от НСИ за населението за периода 2010-2016 г: общ брой 
жители, пол и възрастова структура. 

2. Информация за нивото на образование от последното преброяване на НСИ през 2011 
г. 

3. Икономически данни от НСИ за компаниите, опериращи в районите в Столична 
община: брой компании, генериран приход и брой служители за периодите: 2010, 
2013, 2016. 

4. Данни от НАП за доходите на населението за 2017 година по офис на НАП. 
5. Транспортна свързаност към 2017 година по район (от ОП „Софпроект“) 
6. Информация за броя на училища, детски градини и болници по райони (от ОП 

„Софпроект“) 
7. Информация от Дирекция „Местни данъци и такси“ за притежание на лични 

автомобили. 
8. Информация за топлофикация и канализация (данни от НСИ) 
9. Общински план за развитие на Столична община за периода 2014 - 2020 г. 
10. Други данни за нива на престъпност (от МВР София), бизнес сгради (от СОАПИ) и 

прочие. 

2.2. Икономически анализ на районите в Столична община 

В рамките на Столична община се намират 24 района, които са изследвани по определен 
набор от икономически и демографски показатели. 

2.2.1. Население 

Населението на Столична община наброява 1 323 637 жители към 2016 година според данни 
на НСИ, което е 19% от общото население на страната (7 101 859 души). За разлика от 
спадащия тренд на население в страната, броят жители в Столична община нараства с 5%, 
което говори за засилваща се концентрация в столицата. 
 

Броят на населението в административните райони на Столична община е представен в 
таблица 1. Данните показват, че най-големи по население са районите: Люлин, Младост и 
Студентски град, които формират 24% от населението на общината. Петте най-големи 
района се обитават от 38% от населението на столицата. 

 
  



 

14 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ 
НА РАЙОНИТЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Таблица 1: Население в районите на София (столица) към 2010 и 2016 г. Данни НСИ 

 

Разпределението на населението ясно може да се види на карта 1, която визуализира 
районите с население над 100 хиляди души, между 50 и 100 хил. д., между 20 и 49 хил.д и най-
светлите райони с население под 20 хиляди. Открояват се двете ядра с център Люлин и 
Младост. 
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Карта 1: Дистрибуция на населението по район 2016 г. Данни НСИ

1.Средец, 2. Красно село, 3.Възраждане, 4. Оборище, 5. Сердика, 6. Подуяне, 7. Слатина,          8. 
Изгрев, 9. Лозенец, 10. Триадица, 11. Красна Поляна, 12. Илинден, 13. Надежда, 14. Искър,        15. 
Младост, 16. Студентски, 17. Витоша, 18. Овча купел, 19. Люлин, 20. Връбница, 21. Нови 
Искър, 22. Кремиковци, 23. Панчарево, 24. Банкя 

 

Най-голям ръст на населението бележи р-н Студентски със 106% и р-н Витоша с 42%, 
който е повлиян от интензивното строителство на нови жилищни сгради и инвестиции 
в инфраструктура. 

 

Съотношението мъже - жени е 48% на 52% средно за Столична община без значими девиации 
по райони. Единствено в Студентски град, мъжете преобладават над жените с дял от 51%. 
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Фигура 1: Разпределение на населението по район и пол за 2016 г. Данни НСИ 
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Фигура 2: Съотношение на населението по пол за 2016 г. Данни НСИ 

 
 

Населението има среден ръст от 5% спрямо 2010 година като мъжете растат с 6%, а 
жените с 4%. 

* От данните на НСИ, през 2010 г. 153 хил жители не са регистрирани в определен район. 
Като жители на Столична община, те са причислени към Празен район, т.к. няма данни за 
конкретния им адрес. През 2016 г.броят на жителите без принадлежност към определен 
район е редуциран до 7 хил. 

Населението в Столична община е разпределено условно в следните групи: под 
трудоспособна възраст до 19 години, възлизащо на 18% (от които 10% са до 9 години и 8% 
от 10 до 19 години), в трудоспособна възраст от 20 до 59 години, които наброяват 58% от 
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населението и над трудоспособна възраст - население над 60 години - 35% (от които 12% 
са между 60 и 69% и 23% са над 70 години). 

Логично в Студентски град, разпределението е в полза на жители между 20 и 29 години 
(58%), заради концентрацията на студенти в този район. 

Район Средец се откроява с по-голям дял жители над 60 годишна възраст и най-малък дял 
на жители до 19 години. Причина за това е ограниченото строителство в централните 
части на столицата, следователно жителите, пребиваващи в района притежават 
наследствени имоти. 

Фигура 3: Възрастово разпределение на районите за 2016г. Данни НСИ 
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2.2.2. Образование 

Според данни от преброяването на населението през 2011 г. образователната структура 
на населението на Столична община е в полза на жителите със средно (43%)  и висше (37%) 
образование. 

Средец е районът с най-голям дял жители с висше образование, следван от Лозенец, 
Оборище, Изгрев, Триадица и Красно село. Най-ниски са нивата в Кремиковци и Нови Искър, 
където висшистите заемат едва респективно 5% и 6%. 

Забелязва се ясното разграничение между централните и югоизточните квартали, в които 
броя на жители с висше образование надминава средното за столицата, и северозападните 
райони от своя страна като Люлин, Красна поляна, Надежда, Връбница, в които са 
концентрирани жители със средно образование. 

Откроява се необходимостта от мерки за повишаване на нивото на образование в 
северозападния регион, която ще бъде адресирана в препоръките. 

Таблица 2: Ниво на образование 2011 г. Данни НСИ от преброяване на населението. 

 

* Не са налични данни за образование за цялото население. Данните имат 80% покритие 
спрямо цялото население, което се вижда в по-малката сума на общия брой жители - 1 038 
хил души спрямо 1300 хил души население. 

Важен фактор за концентрация на високо образовано население в Столична община е това, 
че в гр. София са съсредоточени почти половината от висшите учебни заведения на 
страната, изследователските институти и центрове на БАН, централна държавна 
администрация и др. функции от сектора на услугите, които ангажират значителна по брой 
работна сила с висше образование. 
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На територията на Столична община се намират 66 висши учебни заведения (включително 
прилежащите факултети). Най-голяма е концентрацията в р-н Студентски (23 броя), 
следван от р-н Средец  (12), р-н Слатина (7), Оборище (6) и Овча Купел (6).  

99 175 студенти са регистрирани във висшите учебни заведения, от които 45% следват в 
р-н Студентски, 22% в р-н Средец и 12% в р-н Овча Купел. 

Таблица 3: Висши учебни заведения в Столична община по район. 

 

 
Училищата в Столична община наброяват 275, които формират 5 150 паралелки. Най-голям 

брой училища са в районите: Витоша (21), Триадица (18), Възраждане (18), Младост (17) и 

Лозенец (17). Най-голям са броят паралелки в районите: Люлин (432), Младост (377), Триадица 

(347), Възраждане (343) и Слатина (316).  

Ако се вземе предвид броят население за 2016 във възрастовата група от 10 до 19 години 
и се раздели на паралелките в района, се вижда, че най-малко паралелки се падат на 
жителите в посочената възрастова група в р-н Студентски (61 жители в паралелка), 
следвани от районите Кремиковци, Искър, Нови Искър и Подуяне.  

Най-много паралелки на жител се наблюдават в районите Средец, Възраждане и Оборище. 
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Таблица 4: Училища в Столична община по район. 

 

*Изложеното по-горе не дава пълна представа за всички ученици, т.к. се взима само 
населението между 10 и 19 години като не се включват лицата от 7 до 9, които също 
посещават училища, но към датата на доклада няма налична информация за броя им 
самостоятелно, т.к. те влизат в групата 0-9 г. Работи се с хипотезата, че техният дял 
е аналогичен на групата 10-19г. 

Професионалните/профилирани гимназии са 16% от всички училища и 12% от всички 
паралелки в столицата.* Те са разположени в 13 района с концентрация в районите Лозенец, 
Възраждане, Триадица, Изгрев и Илинден. На Карта 2 се вижда, че професионални / 
профилирани гимназии не са налични в районите: Красно село, Люлин, Нови 
Искър,  Кремиковци и Панчарево. 

Горната информация подкрепя и обратната връзка от бизнеса, който страда от липса на 
кадри с професионално средно образование за позиции с основни технологични познания. 
Впечатление прави, че райони с ниски доходи и голям дял население, не разполагат с 
професионални гимназии като Красно село и Люлин. Профилиране на гимназиите в тези 
райони ще спомогне за привличане на бизнеси в областта на механиката, 
електротехниката, кол центрове и други. 
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Таблица 5: Професионални/профилирани гимназии по райони 

 

*В 6 от 44 професионални гимназии няма опериращи паралелки.  
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Карта 2: Концентрация на професионални/профилирани гимназии като дял от всички 

гимназии в столицата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Средец, 2. Красно село, 3.Възраждане, 4. Оборище, 5. Сердика, 6. Подуяне, 7. Слатина,          8. 
Изгрев, 9. Лозенец, 10. Триадица, 11. Красна Поляна, 12. Илинден, 13. Надежда, 14. Искър,        15. 
Младост, 16. Студентски, 17. Витоша, 18. Овча купел, 19. Люлин, 20. Връбница, 21. Нови 
Искър, 22. Кремиковци, 23. Панчарево, 24. Банкя 

Според данни от последното преброяване на населението от 2011 г. на 
НСИ,  неграмотните в общината за 2011 г. са 3 263 ч. (0,3%), от тях 40% са от ромското 
население. Тази етническа група от 18 284 ч. или 1.6% от населението е с най-
неблагоприятна образователна структура. От нея само 163 ч. (0,9%) са с висше 
образование, със средно образование 2018 (11,0%), с основно 6 370 (35%) и начално 
образование 5 723 ч. (31,3%). 

По райони най-многочислен е ромският етнос в район Красна поляна – 8474 души (46,3%), 
Люлин – 3789 души (20,7%), Връбница - 802 души (4,4%) и Кремиковци – 606 души (3,3%). 
Символичен е техният брой в районите Изгрев (12 души), Оборище (33 души), Лозенец (37 
души) и Банкя (41 души). 
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Таблица 6: Образователна структура на ромската етническа група, общо и по райони с най-
висока концентрация - 01.02.2011 г. Данни: Последно преброяване на населението през 2011г 
от НСИ. 

 

 

2.2.3. Икономическа активност на населението 

По данни от преброяването на населението на 01.02.2011 г. се установява, че населението 
в икономически най-активната възраст от 15-64 навършени години в Столична община е 
72,1% от общото население. Този дял за средно за страната е 68,1%. От възрастовата 
група 15-64 на СО, общо 71,5% са икономически активни лица и икономически неактивни са 
28,5%. Средно за страната това съотношение е 65,3 : 34,7. От групата на икон. активните 
лица, заетите са 91,7%, а безработните 8,3%. За България съотношението е 85,0% : 
15,0%. Това показва, че икономическото развитие на общината е по-слабо засегнато като 
цяло от икономическата криза. 

В административните райони на общината делът на икономически активните лица на 
възраст от 15-64 год. варира от 42,4% до 77,9%. С най-висок дял икономически активно 
население са район Младост - 77,9%, Изгрев - 77,1%, Възраждане - 75,2%, Красно село - 76,4%, 
Триадица - 76,7%. С най-нисък дял са район Студентски – 42,4%, Средец – 62,8%, Красна 
поляна 67,9%. Ниският дял на район Студентски се дължи на високия дял от населението, 
което е заето във висшето образование. Останалите райони са с леки отклонения от 
средното ниво на общината – 71,5%. Делът на безработните от икономически активните 
лица в районите e следният: с по-висок дял от средното за общината (8,3%) – р-н 
Кремиковци - 13,6%, Люлин (9,9%), Връбница (9,9%), Красна поляна (9,9%), Нови Искър (9,7%), 
Банкя (9,5%), Студентски (9,4%), Подуене (9,2%) и с най-нисък дял на безработните са р-н 
Изгрев – (6,0%), Лозенец – (6,4%), Триадица – (6,7%), Красно село – (6,8%), Младост – (7,1%), 
Витоша – (7,1%), Оборище – (7,0%). Изложеното по-горе не дава пълна представа за 
социалното отражение на безработицата, тъй като обхваща само населението от 15-64 
г., като усреднена величина. Известно е, че има семейства, в които има един или повече 
работещи членове и други, в които въобще няма заето лице.  

2.2.4. Притежание на автомобил 

По данни на Местни данъци и такси до 2018 г., в рамките на Столична община са декларирани 
687 700 автомобила чрез декларация по член 54. Най-голям брой са регистрираните 
автомобили в районите: Младост, Триадица и Средец (които се разглеждат заедно от МДТ), 
Люлин, Надежда и Връбница (които се разглеждат заедно от МДТ) и Възраждане. Най-малко 
са автомобилите в крайните райони и р-н Студентски.  

Ако се раздели броят на населението на броя леки автомобили ще се види на колко жителя 
се пада една кола, следователно може да се направи съпоставка с размера на населението. 
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Най-малко е съотношението в район Възраждане, където всеки жител има кола или иначе 
казано, се пада по 1.1 кола на жител. Следват районите Изгрев, Лозенец, Оборище, Триадица и 
Средец с 0.7 и 0.8 коли на жител. Над средното за столицата са и районите Кремиковци, 
Младост, Подуяне и Искър.  

Най-малко коли се падат на жител в районите Студентски, където на 5.9 човека се пада 
една кола, следвани от районите Красна поляна, Нови Искър и Банкя, където една кола се 
дели на 2.4-2.5 човека. 

Таблица 7: Брой население (по данни на НСИ) съпоставено с броя автомобили (по данни на 
МДТ). 
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Карта 3: Средно една кола на колко жители се пада по район. Данни: МДТ

 

 

2.2.5. Отопление и енергия 

По данни на НСИ от преброяването през 2011 г, от 595 442 жилища, 48% разполагат с парно 
от централен източник, 19% с електричество, 5% с въглища и 4% с нафта и 24% са 
необитавани.. 

Най-висок е делът на парно от централен източник в районите: Студентски (72%), Изгрев 
(68%), Средец (67%), Младост (65%) и Илинден (65%). Най-нисък е делът в крайните 
квартали като Кремиковци, Панчарево и Банкя, където няма наличие на парно. Нови Искър 
отбелязва 2% отопление на парно. Откроява се Витоша (7%), в който към 2011 г не е 
изграден централен източник на отопление и се използва електричество.  

Характерно за крайните квартали е те да се отопляват основно с въглища и нафта, 
какъвто е случаят с Нови Искър, Панчарево, Кремиковци, Банкя. 
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Таблица 8: Брой жилища по източник на отопление. Данни: Преброяване на НСИ от 2011г.  

 

2.2.6. Престъпност и социални проблеми 

 

На територията на Столична община се разполагат 9 Районни Полицейски Управления 
(РПУ), разпределени по следния начин: 

 01 РПУ обхваща районите: Средец, Слатина и Изгрев. 
 02 РПУ обхваща районите: Сердика, Надежда и Нови Искър 
 03 РПУ обхваща районите: Възраждане, Красна поляна и Илинден 
 04 РПУ обхваща районите: Триадица и Лозенец.  
 05 РПУ обхваща районите: Оборище, Подуяне и Кремиковци 
 06 РПУ обхваща районите:  Красно село, Овча купел и Витоша 
 07 РПУ обхваща районите: Младост и Студентски 
 08 РПУ обхваща районите: Искър, Панчарево 
 09 РПУ обхваща районите: Люлин, Връбница и Банкя 

 

На таблица 9 са представени престъпленията за 2017 г по РПУ. 91% от всички 
престъпления са криминални и 9% икономически. По-голям дял на икономическите се 
наблюдава в 04 РПУ (12%), което обслужва районите Триадица и Лозенец. 
С най-голям дял престъпления са 06 РПУ и 01 РПУ, докато с най-голям престъпления на 100 
души са 01 РПУ и 04 РПУ. 
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Таблица 9: Престъпления по РПУ 2017г. 

 
 

На карта 4 се изобразяват нивата на престъпност по месеци за периода 2010 - 2016г,  
Карта 4: Нива на престъпност по РПУ по данни на Капитал за периода 2010 - 2016г. 

 
 

На таблица 10 са показани основните видове престъпления като кражбите заемат водещо 
място с 50% следвани от притежание на наркотици (9%) и противозаконно отнемане на 
МПС (5%). 
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Таблица 10: Престъпления по тип и по РПУ 2017г. Данни: МВР, 2017г. 

 
 

Фигура 4: Разпределение на престъпленията по основни видове. Данни МВР, 2017г.  
 

 
 

2.2.7. Здравеопазване 

В рамките на Столична община оперират 247 медицински заведения, които са силно 
концентрирани в централните райони: Триадица 18%, Оборище 9%, Сердика 8% и Красно 
село (7%). Крайните квартали се характеризират с най-нисък брой болници като в район 
Нови Искър няма наличие на медицински заведения. 
 

Таблица 11: Брой медицински заведения. 
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Освен болниците, е важно да се разгледа какъв е средният брой лекари, който по райони 
варира от 130 в р-н Люлин до под 10 в р-н Банкя, което е обвързано с размера на Люлин, който 
заема първо място по размер на населението. 
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Фигура 5: Среден брой лекари по район.  
 

 

2.2.8. Транспортна свързаност 

Столицата се характеризира с високо ниво на транспортна свързаност. В рамките на града 
се използват различни публични средства: автобуси, трамваи, тролеи и метро.  

Метро-транспортът е ключов за столицата. Към 2018 година оперират две основни 
линии, които свързват Люлин с Младост и Летище София,  както и Надежда с Лозенец. Тече 
изграждане на линии, които да свържат районите: Красно село, Подуене, Овча купел.  
Районите, които остават извън обсега на метро линиите в близките години са Красна 
поляна, Витоша, Нови Искър, Панчарево и Банкя. 

Карта 5 визуализира съществуващите линии и тези, които са в процес на изграждане. 
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Карта 5: Схема на линиите на метрото в София. Източник: Метрополитен 

 

 

Наземният градски транспорт в София също е развит. На територията на столицата 
оперират понастоящем 2 606 спирки на автобуси, тролеи и трамваи. През голяма част от 
спирките минават повече от една линия, която обуславя свързаността на районите. На 
таблица 12 се вижда, че средно за София 2,1 линии минават през една спирка. Ползвайки тази 
метрика, най-голяма е наситеността с линии в районите Средец и Изгрев, където 
минават 3,9 линии през спирка, а най-ниска е в район Витоша със средно 1,5 линии на спирка. 
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Таблица 12: Брой спирки и линии по район. 
 

 
 

2.2.9. Икономическа дейност и приходи за компании  

 

По данни на НСИ за 2016г., приходите, генерирани от компании с обект на дейност в 
Столична община, наброяват близо 110 млрд лв, отбелязвайки ръст от 15% спрямо 2013 
година и 28% ръст спрямо 2010 година. Съставната годишна норма на растеж за периода 
2010 - 2013 година е 3.5%, покачвайки се до 4.8% за периода 2013 - 2016 г. Младост се 
откроява като района с най-голямо икономическо значение с дял от 13% от приходите и 
ръст от 82% за периода 2010 - 2016 г. (11% съставна годишна норма на растеж). 
Политиката на района през последните години за привличане на бизнеси, активното 
строителство на нови сгради, подновяването и разширяването на инфраструктурата се 
отразява положително в икономически аспект, водейки и до значително по-високи лични 
доходи на населението в Младост. Атрактивността на района е видна и от структурата 
на населението, което се е увеличило с 14% спрямо 2010 година, което е над средното за 
столицата. Най-голям е ръстът на населението от 0 до 9 години със 77%. 
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Витоша е районът, който удвоява приходите си спрямо 2010 година, увеличава населението 
си с 42% като жителите от 0 до 9 годишна възраст се увеличават със 107%. 

Не такъв е случаят в района с най-голямо население - Люлин, който генерира едва 2% от 
приходите на компаниите в Столична община и отбелязва 27% спад спрямо 2010 година, 
нареждайки се сред последните места по нива на доходи на физическите лица. Видна е 
нуждата от стратегия за този район, който да повиши генерираните приходи на 
физическите, както и юридическите лица.      

Спад спрямо 2010 г. отбелязват и районите: Лозенец -4%, Средец -7%, Красно село -6% и 
Илинден -3%. 

Таблица 13: Оборот на компаниите, опериращи в Столична община за 2016 г. Данни НСИ. 
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Карта 6: Оборот на компаниите, опериращи в Столична община за 2016 г по район 

 
 

1.Средец, 2. Красно село, 3.Възраждане, 4. Оборище, 5. Сердика, 6. Подуяне, 7. Слатина, 8. 
Изгрев, 9. Лозенец, 10. Триадица, 11. Красна Поляна, 12. Илинден, 13. Надежда, 14. Искър, 15. 
Младост, 16. Студентски, 17. Витоша, 18. Овча купел, 19. Люлин, 20. Връбница, 21. Нови 
Искър, 22. Кремиковци, 23. Панчарево, 24. Банкя 

 

Проследявайки ръста по години на графика 5, се вижда, че районите Младост, Триадица, 
Витоша, Искър, Изгрев следват устойчив ръст за периода 2010 - 2013 и след това 2013 - 
2016 в резултат на последователни действия за развитие на бизнес средата. Лозенец от 
друга страна, отбелязва значим спад през 2013 спрямо 2010 и през 2016 въпреки големия 
ръст, все още не може да се върне на нивата от 2010г.  
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Фигура 6: Приходи на компаниите по райони за 2010, 2013 и 2016 г. 
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2.2.10. Доходи на физически лица 

Общият доход на жителите в Столична община, деклариран в НАП за 2017 година, възлиза на 
11 млрд лв. Средният доход е 1312 лв на месец, като 14 района са под този доход и 10 района са 
над него.  

Доходите на физически лица са базирани на данни от офисите на НАП, които в някои случаи 
обединяват повече от един район. В такива случай е направена хипотезата, че средният 
доход е еднакъв за всички райони в съответния клон. По-конкретно: 

 Офис Витоша обслужва районите Витоша, Овча купел и Банкя. 
 Офис Изток обслужва районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево. 
 Офис Илинден обслужва районите Илинден, Връбница и квартал Обеля. 
 Офис Младост обслужва районите Младост и Студентски. 
 Офис Надежда обслужва районите Надежда и Нови Искър. 
 Офис Подуяне обслужва районите Подуяне и Кремиковци. 
 Офис Център обслужва районите Средец, Триадица и Лозенец. 

Най-високи са доходите в офис Център, който обслужва районите Триадица, Лозенец и 
Средец, с 38% над средния доход за столицата, следван от районите Оборище с 19% по-
висок от средния доход, Красно село с 14%, Младост и Студентски с 11% и Витоша, Овча 
Купел и Банкя с 10%. На база данните и от приходите на компаниите, може да се приеме 
хипотезата, че районите, обслужвани от един офис, са с различни нива на доход като 
Младост и Витоша са основните двигатели за нивата на доходите в посочените по-горе 
офиси на НАП.  

Най-ниски отчетени приходи отбелязват районите Надежда и Нови Искър с 31% под 
средното за столицата, Подуяне и Кремиковци с -25%, Люлин с -23%, Връбница и Илинден с 
-23%, Красна поляна -20%  и Сердика с -19%.  

Тези стойности следват аналогично и нивото на приходи на бизнеса в съответните 
райони. Ясно се вижда противопоставянето между северозападните райони и 
югоизточните. Северозападните се характеризират с относително голям дял население 
с ниски доходи и нисък приход от компаниите, следователно и ниски приходи на служител. 
Югоизточните от своя страна успяват да привлекат повече бизнеси и такива с по-висока 
добавена стойност, т.к. генерират по-голям приход на служител. Също така тези райони 
привличат по-младо население с по-високи доходи чрез активното жилищно 
строителство и инвестиции в инфраструктура. Ако в югоизточните райони са 
фокусирани големи компании в областта на информационните технологии, производство 
на машини, то в северозападните се наблюдава липса на големи бизнеси, изискващи по-
високо ниво на технология и най-голям е приходът от търговия, които преразпределят 
стойност.  
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Таблица 14: Доход на физически лица за 2017г.. Данни НАП 
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Карта 7: Среден месечен доход на физически лица за 2017 година като% над/под средното 
за столицата от 1312 лв на месец.. Данни: НАП офиси 
 

 

1.Средец, 2. Красно село, 3.Възраждане, 4. Оборище, 5. Сердика, 6. Подуяне, 7. Слатина,          8. 
Изгрев, 9. Лозенец, 10. Триадица, 11. Красна Поляна, 12. Илинден, 13. Надежда, 14. Искър,        15. 
Младост, 16. Студентски, 17. Витоша, 18. Овча купел, 19. Люлин, 20. Връбница, 21. Нови 
Искър, 22. Кремиковци, 23. Панчарево, 24. Банкя 

2.2.11. Ефективност на компаниите 

Показател, който може да бъде използван за измерване на конкурентоспособността и 
добавената стойност, е размерът на приходите, генерирани от един служител. За целта се 
разделя приходът, генериран в даден район, на броя на наетите лица. Колкото по-голям е 
приходът на служител, толкова по-висока е ефективността, следователно се добавя по-
висока стойност. Районите, с по-високи нива на този показател, се отличават с по-
високо ниво на технология на производството и по-високи професионални знания за 
предоставяните услуги. 

От таблицата по-долу ясно се вижда, че топ 9 района по приходи, които генерират 68% 
от приходите, са с над средните приходи, с изключение на Лозенец, който е близо до 
средното за Столицата. 

Потенциални следващи стъпки за Столична община биха били да фокусират стратегията 
си върху тези 13 района с приходи, генерирани от един служител, под средното ниво за 
столицата, с цел да привлекат инвестиции от компании с по-високо ниво на технология, 
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които да създават реална стойност в сравнение с търговията, която преразпределя 
стойност, но преобладава. За да се привлекат подобни компании следва да се осигури 
наличието на релевантна инфраструктура, която да обслужва бизнесите, както и да се 
профилира образованието в тези райони по начин, който да отговаря на търсените кадри. 
Ако приемем хипотезата, че целта е тези 13 района да повишат ефективността си поне 
до средното за столицата, а именно 181 хиляди на служител, то тогава приходите, 
генерирани от цялата община ще се повишат с 8%, което са потенциални 8 млрд лв 
допълнителен приход. Следващата стъпка би била тези райони да достигнат средните 
приходи от районите с приход на служител над средното (изключвайки Панчарево, който е 
силно повлиян, заради малкия си размер), което е 210 хил лв на служител. Тогава приходите 
ще нараснат със 17 млрд лв или 15% над реалните стойности за 2016 година. 

Таблица 15: Добавена стойност на компаниите 2016г. 

 

На карта 8 видимо се забелязва разделението между северозападните и югоизточните 

райони в полза на вторите. 
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Карта 8: Среден приход на служител за 2016 г. спрямо средното за столицата от 181 хил. 
лв/служител. 

 

1.Средец, 2. Красно село, 3.Възраждане, 4. Оборище, 5. Сердика, 6. Подуяне, 7. Слатина, 8. 
Изгрев, 9. Лозенец, 10. Триадица, 11. Красна Поляна, 12. Илинден, 13. Надежда, 14. Искър, 15. 
Младост, 16. Студентски, 17. Витоша, 18. Овча купел, 19. Люлин, 20. Връбница, 21. Нови 
Искър, 22. Кремиковци, 23. Панчарево, 24. Банкя 

 

Фигура 7 илюстрира връзката между делът на районите в генерираните приходи за 
столицата и показателят приходи на служител, който се използва като измерител за 
ефективността и по-високата добавена стойност на бизнесите, които оперират в 
съответните райони. 
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Фигура 7: Съпоставка между дела в оборота и приходите на служител за 2016 г. 

 
 

Следващата фигура демонстрира консолидираната картина по район спрямо размера на 
населението, размера на приходите, генерирани от компании с дейност в района и 
средните приходи на служител. От графиката ясно се вижда дисбалансът в р-н Люлин и р-н 
Студентски, където е концентрирана голяма част от населението, но оборотът на 
компаниите, както и ефективността на служителите, са значително по-ниски. За 
Студентски град, ситуацията е обяснима с броя на студенти и преобладаването на 
търговия на дребно, където добавената стойност е значително по-ниска. 
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Фигура 8 Съпоставка между дела в оборота, дела в населението и приходите на служител 
за 2016г 
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2.2.12. Водещи индустрии 

 

На територията на Столична община оперират 117 161 компании. Най-голям е броят им в 
районите Триадица, Лозенец, Красно село, Младост и Средец. 
 

Таблица 16: Брой компании за 2016 г. Данни НСИ 

 
 

По данни на НСИ, в рамките на Столична община оперират компании в 18 сектора и 85 
индустрии по КИД (Класификация на икономическите дейности, използвана от НСИ). На 
таблица 30 може да се види броят на компаниите във всеки един от секторите според 
оборота, който генерират, както и типът на дейност - с експортен потенциал, местен 
или зависим от природни ресурси според класификацията на Майкъл Портър. Колкото 
повече компании оперират в индустрии с експортен потенциал, толкова по-голяма е 
възможността на икономиката на страната да порасне, привличайки средства от 
международните пазари. Местният бизнес не създава висока добавена стойност, а по-
скоро я преразпределя. Негова основна цел е да обслужва компаниите с експортен 
потенциал. Има и индустрии, които са зависими от природни ресурси, каквито са в 
добивния сектор. Последният тип индустрии е този, който е субсидиран от държавата, 
който подкрепя отглеждането на животни и селскостопанската дейност.   
 

От таблицата се вижда, че 86% от компаниите оперират в индустрии, които обслужват 
местния пазар. 30% от компаниите са в сектор Търговия, ремонт на автомобили и 
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мотоциклети, където се генерира и най-голям оборот. Това са всички компании, които се 
занимават с продажбата на дребно и на едро, включително големите международни и 
местни вериги, които бележат ръст всяка година. 20% от компаниите са в сектора 
Професионални дейности и научни изследвания, който включва следните индустрии: Други 
професионални дейности, Юридически и счетоводни дейности, Дейност на централни 
офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Рекламна дейност и 
проучване на пазари, Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и 
анализи, Научноизследователска и развойна дейност, Ветеринарномедицинска дейност. 
Третият, по брой компании, сектор е Операции с недвижими имоти, в който оперират 8% 
от компаниите в столицата. Това трето място е обвързано с активното строителство, 
както на жилищни, така и на бизнес сгради на територията на столицата. Първият 
сектор с експортен потенциал се нарежда на четвърто място по брой компании (7%): 
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения. В 
него се включват следните индустрии: Дейности в областта на информационните 
технологии, Информационни услуги, Производство на филми и телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване на музика, Издателска дейност, Далекосъобщения, Радио и 
телевизионна дейност. Водещи са първите две индустрии, които са повлияни от 
активното стимулиране и динамичното развитие на IT сектора в България. 
 

Таблица 17: Брой компании разпределени в интервални групи на база генерирания оборот на 

индустриите в дадените сектори. Данни НСИ 2016г. 
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* Да се обърне внимание, че интервалите са дефинирани на база оборота, който се генерира 
от една индустрия. При консолидиране на ниво сектор трябва да се вземе предвид, че 
интервалите могат да бъдат изменени, но поради липса на конкретни цифри, не може да се 
направи точна разбивка. Да се чете, например: В сектор Търговия: Ремонт на автомобили 
и мотоциклети има 34 666 компании, които оперират в индустрии, които генерират 
оборот над 97 501 хил.лв. 
  
Таблица 18 представя разпределението на посочените 85 индустрии по район. Най-голямо 
е разнообразието индустрии в район Витоша, където броят опериращи индустрии е най-
висок. Индустриите са сегментирани по размера на приходите, които са генерирани от 
всяка по отделно. Вижда се, че най-голям дял са индустриите в интервала 4 - 20 милиона лв, 
следвани от 20 - 97.5 млн лв. 
 

Таблица 18: Брой индустрии разпределени в интервални групи на база генерирания оборот 

на индустрията. Данни НСИ 2016г. 

 
 

Да се чете по следния начин: Пример: В район Витоша оперират компании в 10 индустрии, 
всяко от която генерира оборот над 97 501 хил. лв.  
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Фигура 9: Разпределение на индустриите по райони, класифицирани по оборот на 
индустрията. Данни НСИ 2016г. 
 

 
 

Както се вижда по-горе, в рамките на столицата се намират основно компании, заети в 
индустрии, които обслужват местния пазар и имат ограничена възможност да допринесат 
за привличане на средства от международните пазари и следователно до ръст на 
икономиката. Една от причините столицата да е с толкова ниски нива, е че 
производствата, които се експортират, са разположени извън територията на 
столицата. На таблица 19 се вижда делът на компаниите по райони, където Лозенец, 
Младост, Средец, Оборище, Възраждане и Слатина са с по-голям дял на компании с 
експортен потенциал, което обяснява и по-големия им дял в приходите (виж карта 6).  
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ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ 
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Таблица 19: Брой компании, разпределени по тип на индустрията. Данни НСИ 2016г. и 
класификация на Майкъл Портър 

 

За водещи индустрии в даден район се приемат тези, които генерират оборот над 97 501 
хил. лв, които ще бъдат разгледани в следващите страници. Младост и Лозенец са 
районите, които имат най-голям брой индустрии, от които всяка генерира над 97 501 хил. 
лв. оборот, както се вижда на таблица 18. 

 
Както се вижда на табл. 17, водещи за столицата са индустриите, ангажирани в търговия 
на дребно и едро, които обслужват основно местния пазар.  Логично, те ще заемат 
челните позиции във всеки район, като те се съставят и от най-голям брой компании.  

 
Районите в следващите страници са подредени по размера на приходите, които те 
генерират съгласно таблица 26. 

 
Таблица 20 показва водещите индустрии за район Младост, който генерира 13% от 
приходите на столицата. За търговията на дребно и едро спомагат множеството 
хранителни и нехранителни търговски вериги, един от големите молове в столицата, 
outlet центрове и други търговски обекти. На трето място по брой компании се нарежда 
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ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ 
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Дейности в областта на информационните технологии. Причина за този висок брой 
компании е активното привличане на технологични компании, както в Бизнес парка, така и в 
отделни бизнес сгради. Младост се оформя като един от технологичните ядра на София. 
Засиленото строителство на жилищни и бизнес сгради спомага за това на четвърто 
място да се нареди индустрията, оперираща с недвижими имоти. На територията на 
района се разполагат и няколко производствени предприятия в индустрии като: Печатна 
дейност, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 
продукти, Производство на напитки.  
 

Таблица 20: Брой компании в индустриите, които генерират над 97 501 хил.лв.всяка в район 
Младост. Данни НСИ 2016г.  
 

 
 

На второ място по размер на приходи с 8% дял, се нарежда район Лозенец, който е и 
на водещо място по индустрии, които генерират над 97 501 хил. лв всяка. Както и в 
Младост, така и в Лозенец се намират голям брой компании, заети с Дейности в 
областта на информационните технологии. В Лозенец се намира най-голямата 
сграда за споделено пространство, която е специализирана в компании в областта 
на информационните технологии. Специфична за Лозенец е концентрацията на 
компании в индустрията Архитектурни и инженерни дейности, технически 
изпитвания и анализи, както и в Строителството на сгради, Ресторантьорство, 
Дейности по охрана и разследване. За посочените индустрии, най-голям е броят на 
компаниите в Лозенец.  
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ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ 
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Таблица 21: Брой компании в индустриите, които генерират над 97 501 хил.лв.всяка в район 
Лозенец. Данни НСИ 2016г.  

 
 

На трето място по размер на приходите е район Триадица с 8% дял в оборота. 
Районът е водещ по брой на компаниите в индустрии, надвишаващи 97 501 хил лв: 
Юридически и счетоводни дейности, Туристическа агентска и операторска 
дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации, Производство на 
облекло, Радио и телевизионна дейност.  
Индустрията Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта е 
основна за района, както и за районите Слатина, Искър, Изгрев и Сердика.  
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Таблица 22: Брой компании в индустриите, които генерират над 97 501 хил.лв.всяка в район 
Триадица. Данни НСИ 2016г.  
 

 
 

Възраждане е четвъртият по големина на приходите район с 8% дял от приходите на 
столичните компании. 11 са водещите индустрии с приходи над 97 501 хил лв. Сред тях са 
Операции с недвижими имоти, Дейности в областта на информационните технологии, 
Сухопътен транспорт, Финансови услуги, Туристическа агентска и операторска дейност 
и др.  
 

Таблица 23: Брой компании в индустриите, които генерират над 97 501 хил.лв.всяка в район 
Възраждане. Данни НСИ 2016г.  
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Таблица 24 показва водещите индустрии в район Средец, където се откроява Дейността 
на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението. 
 
Таблица 24: Брой компании в индустриите, които генерират над 97 501 хил.лв.всяка в район 
Средец. Данни НСИ 2016г.  

 
 

Шестият район по големина със 7% дял е район Витоша, в който водещите индустрии 
следват политиката на района за активно строителство и привличане на технологични 
компании.  
 

Таблица 25: Брой компании в индустриите, които генерират над 97 501 хил.лв.всяка в район 
Витоша. Данни НСИ 2016г.  

 
 

Информацията за всички райони и индустриите в тях се намира в приложенията: 
 Приложение 1: Информацията за водещите индустрии, която се съдържа в таблици 

33-38, за всички райони. 
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 Приложение 2: Списък на всички райони с водещите индустрии с доходи в 
интервалите: 4-20 мил. лв, 20-98 мил. лв, 98+ мил. лв. 

 Приложение 3: Разпределение на компаниите по сектори и индустрии в интервални 
групи по доходи, генерирани от всяка индустрия.  

 Приложение 4: Разпределение на компаниите по сектори и индустрии в интервални 
групи по броя служители, наети във всяка индустрия.  
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На база разгледаната информация може да се обобщи, че в рамките на столицата има 
силно разграничение между северозападните и югоизточните райони. От социално 
значение се открояват двата края на столицата - Люлин на северозапад и Младост и 
Студентски град на югоизток с най-голям брой на населението.  

 
От икономическа гледна точка се забелязва, че бизнесите с обект на дейност в 
югоизточните столичните райони, генерират по-високи приходи и постигат по-висока 
ефективност, измерена чрез показателя приходи на служител. Те се открояват с фокус 
в индустриите с по-висока добавена стойност, включително сферата на 
информационните технологии, производството на машини и т.н. Следователно и 
приходите на жителите в тези райони се отличават с по-високи нива от средното за 
столицата. В обратна посока е развитието на северозападните райони, където 
приходите се генерират основно от компании в областта на търговията, която не 
създава добавена стойност, а по-скоро я преразпределя. Това води и до по-ниските нива 
на доходи на физическите лица. Проблемен е и имиджът на тези райони, който се свързва 
с висока престъпност, ниско образование на населението и изостанала бизнес 
структура. 

 
От гледна точка на образование, висшите заведения са концентрирани основно в р-н 
Студентски и р-н Средец.  Обратната връзка от бизнеса е, че към момента се наблюдава 
сериозна липса на кадри с професионално средно образование за позиции с основни 
технологични познания. Ромското население се характеризира с ниски нива на 
грамотност и се концентрира в районите Красна поляна, Връбница и Люлин. 

 
Делът на безработните от икономически активните лица в районите e следният: с по-
висок дял от средното за общината (8,3%) – р-н Кремиковци, Люлин, Връбница, Красна 
поляна, Нови Искър, Банкя, Студентски, Подуяне и с най-нисък дял на безработните са 
р-н Изгрев, Лозенец, Триадица, Красно село, Младост Витоша, Оборище. 

Препоръките от този анализ са насочени към това да се репликира успешният модел на 
югоизточните райони върху северозападните, които към момента се отличават с най-
ниски икономически показатели, като се вземат предвид конкретните специфики и 
конкурентни предимства. Условно столицата може да се раздели на северозападен 
регион (с най-значими райони Люлин, Красна Поляна, Връбница, Илинден, Надежда), 
югоизточен (с най-значими райони Младост, Студентски, Витоша), централен регион (с 
най-значими райони Средец, Възраждане, Оборище) и крайните райони (Банкя, Нови Искър, 
Кремиковци и Панчарево).   

Най-общо Младост и Витоша са районите, които се открояват като добри примери за 
устойчива стратегия, която успява да постигне резултати за периодите 2010-2013 и 
2013-2016 г. Противоположно е състоянието на Люлин, който репрезентира 
северозападните райони в София. Следва да се разгледат горните три района, за да се 
идентифицират добрите практики от югоизточните компании, които могат да се 
имплементират в Люлин и съседните райони. 

Централните райони на столицата се характеризират с лимитирани възможности за 
строеж, както на жилищни, така и бизнес или производствени сгради. По тази причина 
повечето имоти са наследствени и е ограничена възможността за голям ръст на 
населението. Освен традиционните за всички райони преобладаващи дейности по 
търговия на дребно, бизнесът е фокусиран основно в сферата на услугите в индустрии 
като: операции с недвижими имоти, на централни офиси, консултантски дейности в 
областта на управлението, финансови и застрахователни услуги, туристическа 
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агентска и операторска дейност. Доходите на населението са значително по-високи 
от средното за столицата. 
Като стратегия за развитие на централните райони може да се приложат следните 
дейности: 
Да се реновират сгради, които биха могли да се използват за бизнес офиси, което 
адресира проблема с лимитираните възможности за строеж. Основният проблем в 
централните райони, е свързан с паркоместата, който следва да бъде облекчен 
незабавно.  
От гледна точка на конфликта между туристическите и жилищните области, които 
затрудняват развитието на нощния туризъм, следва да се регламентират зоните за 
забавления и следователно работното време в тези зони да се адаптира, за да се 
стимулира ресторантьорството и туризмът. Пешеходната инфраструктура, 
реновирането и маркетирането на културни забележителности ще стимулират 
привличането на туристи и следователно ще увеличат паричния поток в районите. 
 

Крайните райони, които са на по-голямо разстояние от центъра на столицата се 
характеризират с по-голяма териториална площ, по-ниски доходи на физическите лица 
и по-нисък оборот на компаниите, които оперират там. Наличието на професионални 
гимназии е оскъдно. Необходимо е да се изгради стратегия, което да се базира на 
конкурентните предимства на районите и да привлече бизнеси, които да създадат 
работни места и да повишат приходите в районите.  
Р-н Банкя е известен с минералните си извори, което го прави подходяща дестинация за 
привличане на инвестиции в балнеоложки центрове, СПА хотели, които да се 
маркетират и да надградят на съществуващата база. Препоръчва се профилирането на 
гимназии или създаване на допълнителни паралелки в специалности, които да подкрепят 
балнеолечебните центрове, както и хотелиерството.  
Районите Нови Искър, Панчарево и Кремиковци могат да се насочат към привличането 
на бизнеси като логистични центрове, заводи, заради добрата си географска локация и 
голяма териториална площ. 

2.3.1. Добри практики 

Младост 
 

Младост е вторият район по брой на населението със 105 967 души за и 8% дял от 
населението на столицата за 2016г. Районът отбелязва ръст от 14% спрямо 2010 г. 
На територията на района има 2 висши учебни заведения: Висш институт за 
подготовка на офицери и за научно-изследователска дейност за нуждите на МВР (400 
студенти) и Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни 
технологии (1940 студенти). Районът разполага и с две профилирани училища. Младост 
отбелязва най-висок дял икономически активно население в столицата с 77,9% и 
безработица едва 7.1% спрямо 8.3% за София според данните от последното 
преброяване през 2011г. .Засилено е жилищното строителството, което допринася за 
привличането на хора в трудоспособна възраст. 
  
От икономическа гледна точка, Младост е районът, който генерира най-голям дял от 
приходите на компаниите, опериращи в столицата 13.3% или 14.6 млрд лв за 2016г. 
Ръстът на приходите спрямо 2010г е 82% или 10% съставна годишна норма на растеж.  
По показателят за ефективност на компаниите - приходи на служител, Младост е с 
ниво близко до средното за София (3% над средното). Нивото на доходи на физически 
лица за 2017г. е 11% над средното на столицата. 



 

57 

18 индустрии генерират приходи над 97 501 хил. лв всяка, сред които се отличават: 
Дейности в областта на информационните технологии, Операции с недвижими имоти, 
Други професионални дейности, Печатна дейност и възпроизвеждане на записани 
носители, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти, Пощенски и куриерски дейности, Далекосъобщения, Производство 
на напитки, Събиране, пречистване и доставяне на води, Въздушен транспорт. 
 

Ключово значение за икономическото развитие на района играт офис сградите на 
територията на района, както и Бизнес Парк в Младост 4, който обединява компании от 
различни сфери, включително 80 производства по данни на Ивест София. В района са 
разположени едни от най-големите компании в IT сектора, както и в Outsourcing-a. 
 

Витоша 
 

Витоша съставлява 4.8% от населението на Столична община за 2016г., отбелязвайки 
ръст от 42% спрямо 2010 г. На територията на района не се намират висши учебни 
заведения. Безработицата е сред най-ниските за столицата - едва 7.1% 
 

Витоша генерира 6.7% от приходите на компаниите с обект на дейност в рамките на 
столицата за 2016 г. отбелязвайки ръст от 111% спрямо 2010 г. или 12% съставна 
годишна норма на растеж.  
По показателят за ефективност на компаниите - приходи на служител, Витоша е с ниво 
близко до средното за София (6% над средното). Нивото на доходи на физически лица за 
2017 г. е 10% над средното на столицата. 
7786 компании оперират в района, от които с приходи над 97 501 хил. лв за всяка 
индустрия се отличават индустриите свързани със строителство и недвижими 
имоти, заради активното строителство на жилищни и бизнес сгради и привличането 
на технологични компании. 
 

Общото за двата района е засиленото строителство на жилищни сгради, които 
привличат население в трудоспособна възраст, фокусирана стратегия за изграждане 
на офис сгради и привличане на компании от IT сектора и Outsourcing индустриите. 
Жителите се характеризират с по-високи доходи около 10-11% над средното, по-
високо ниво на образование и ефективността на компаниите е малко над средното. 
Инвестициите в инфраструктура спомага за повишаването на атрактивността на 
районите.    
 

С цел да се повиши конкурентоспособността на северозападните райони, следва да се 
направи стратегия за привличане на бизнеси с експортен потенциал, които да създават 
стойност за икономиката, да се доигради необходимата инфраструктурата, да се 
адаптира образователната стратегия, за да обслужва интересите на компаниите и да 
се фокусират усилията в координация между районите. За целите на този доклад, Люлин 
се приема като център, който да води стратегията в синхрон със съседните райони: 
Връбница, Надежда, Красна поляна и др,. заради стратегическата си роля като района с 
най-голямо население. Следва да се анализира настоящото състояние и да се направят 
препоръки, които да окажат влияние в северозападна София. 

2.3.2 Люлин и северозападните райони в Столична община 

Настоящо състояние: 
Люлин е районът, който се откроява като най-голям от гледна точка на население: 8.5% 
от Столична община за 2016г., отбелязвайки ръст от 9% ръст спрямо 2010г., което 
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логично води до заключението, че в Люлин се намира най-голям брой хора в 
трудоспособна възраст. Същевременно обаче по данни на НСИ от преброяването през 
2011г., Люлин е един от районите с по-високи нива на безработица спрямо средното за 
столицата. Районът разполага с голям брой училища, но със сравнително по-нисък бал 
за прием от средното за столицата, няма наличие на висши учебни заведения и 
професионални гимназии. Преобладава население със средно образование. По данни на 
Капитал, по-високо е и ниво на престъпност в района. От гледна точка на приходите на 
физическите лица, Люлин се откроява с 23% по-ниски доходи спрямо средното за 
столицата. От гледна точка на ефективността на компаниите измерителят за 
ефективност - приходи на служител, е с 27% по-нисък от средното за столицата, 
следователно по-ниска е ефективността на компаниите, които оперират в района и 
генерират едва 2% от приходите на компаниите в Столична община. По данни на 
Инвест София, на територията на района няма наличие на офис сгради, което пречи за 
привличането бизнеси. Друг фактор за развитието на района е делът на ромско 
население, което е 21% от общото за столицата, което говори за висока концентрация.  
 

Основните индустрии, които оперират в района преобладават в сферата на 
търговията, която се характеризира с ниска добавена стойност т.к. търговията не 
създава стойност, а само я преразпределя. От общо 5589 компании оперират на 
територията на Люлин. Индустриите, които генерират над 97 млн и наемат над 1000 
наети лица са в областта на търговията, Сухопътния транспорт и Производството 
на хранителни продукти. 
Същевременно районът се намира в близост до индустриалната зона на Божурище, 
което би могло да доведе до синергии от координацията със съседните райони. 
 

Препоръки: 
За да се повиши конкурентоспособността на района, следва да се създаде стратегия, 
която да привлече повече бизнеси в района, които да са с експортен потенциал, по-
високо ниво на технологиите и професионалните знания. Това ще доведе до намаляване 
на безработицата и повишаване на доходите на физическите лица. Препоръките целят 
да се обособи бизнес център в северозападната част на София, който да спомогне за 
развитието й. Необходими са фокусирани действия в следните области: 
 

Координация и кооперация: Предвид близостта до индустриалната зона в Божурище, 
Люлин може да използва предимствата си, че се намира в рамките на столицата и има 
добра транспортна свързаност (метро, автобуси, тролеи, трамваи, магистрала, 
близост до околовръстното шосе), което е важно за квалифицираните 
административни служители. Чрез координация с компаниите производители, би могло 
да се създаде офис парк, който да обслужва административно фабриките на Божурище. 
Подобна стратегия би спомогнала за включването на по-голям дял от населението в 
икономически активната работна сила, повишаване на доходите в района, както и 
привличане на кадри от съседните райони със сходни проблеми като Връбница, Красна 
поляна, Надежда, Банкя с които районът трябва да координира политиката си, за да 
постигне синергии и да се повиши икономическата конкурентоспособност на 
северозападния регион на столицата. 
Столична община би могла да фасилитира координацията на споменатите райони с цел 
изготвянето на обща стратегия, целяща да привлече бизнеси (администрация и 
производство), да осигури адаптирането на образованието, за да обслужва техните 
нужди и да подкрепи изграждането на необходимата инфраструктура. 
 

Бизнес стратегия: Районът има нужда да създаде стратегия за привличане на 
инвестиции. Потенциални партньори са компании, специализирани в обслужване на 
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клиенти, които имат нужда от персонал, владеещ чужди езици за своите кол центрове. 
Предвид броя на гимназиите в района, засиленото изучаване на конкретни езици би 
осигурило кадри за компаниите и би намалило нивото на безработни в района.  
Друга възможност е привличането на компании, произвеждащи високотехнологични 
стоки. Те се нуждаят от кадри със специфични технически познания за оперативната 
си дейност. Профилирането на гимназии в техникуми, които да произвеждат кадри, 
които могат да извършват техническа оперативна дейност, би адресирало също 
липсата на подобни кадри, която се споделя от компаниите производители.  
Предвид локацията на тези райони предимно в краищата на столицата и близостта до 
магистралата, околовръстното и новата Северна скоростна тангента., налице са 
условия за изграждане на логистични центрове, които да обслужват големи вериги.  
На територията на Красно село  има наличие на изоставени индустриални заводи, които 
могат да привлекат нови инвеститори и да подновят производствената дейност в 
района. Като част от общата стратегия на северозападна София, трябва да се 
анализира кои са потенциалните сектори, които биха имали интерес към тези активи и 
да се създадат стимули за привличането им.  
 

Образование: Да се повиши нивото на училищата като се профилират в интензивно 
изучаване на езици (които потенциално да обслужват компании тип кол центровете, 
които имат нуждата от служители с чужди езици), да се  профилират гимназии в 
областта на приложните инженерни специалности (които да създават работници за 
компании в сферата на високотехнологично производство, механика, електроника, 
електротехника). 
Да се направи диалог със съществуващите университети и да се разгледа 
възможността за създаване на висше учебно заведение в района, който да спомогне за 
ревитализиране на имиджа на тази част от столицата. 
 

Администрация и инфраструктура: В резултат на колаборацията със съседните 
райони, да се уреди статутът на земите, които могат да се използват за 
производствени площи. Кооперацията със съседните райони е от съществено значение 
за оптималното позициониране на производствените предприятия. Същевременно 
следва да се осигури транспортна свързаност на териториите, подсигурени за офис 
сгради и производствени предприятия. Не на последно място е и маркетирането на 
района с цел привличане на жители с по-високи доходи и образование. 
 


