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Цел на изследването 

Основната цел на изследването е да повиши ефективността, международната 
конкурентоспособност и инвестиционната атрактивност на бизнеса в Столична община 
като предостави анализ, който да спомогне за координация и партньорство между 
заинтересованите страни в полза на развитието на приоритетни 
сектори/клъстери/групи икономически дейности и да даде основа за фокусирана 
стратегия и политика за повишаване на тяхната ефективност, чрез насърчаване на 
иновативни синергии между тях. 

Тук следва да направим разлика между сектор и клъстер: 

● Секторите в настоящото изследване са съгласно номенклатурата Nace Rev. 2, 
където е представена статистическа класификация на икономическите дейности 
в европейската общност.  Съгласно Nace, секторите по т.нар. първа буква на 
класификацията са 21 на брой. Те обединяват икономически дейности на високо 
ниво. Класификацията след сектор преминава през раздел, група, клас и 
икономическа дейност. 

● Възприетото понятие за клъстер, както и класифицирането на икономическа 
дейност в клъстер, е съгласно дефиницията на Майкъл Портър, спрямо която 
клъстерът е група от взаимосвързани компании и други заинтересовани страни в 
дадена област, свързани с общи черти и външни фактори, както и в географска 
близост. Предпоставки за съществуване на клъстер са както наличието на 
критична маса от организации, така и наличието на взаимовръзка между тях.  

В рамките на един сектор могат да съществуват няколко клъстера. Например в 
рамките на Сектор Транспорт и логистика са обособени клъстери като Транспорт, 
Туризъм, Транспортиране на горива и др.  И обратно - един клъстер може да бъде 
застъпен в няколко сектора - например Клъстер Туризъм е застъпен в сектор 
"Административни и подкрепящи индустрии", “Транспорт и логистика”, 
“Настаняване и изхранване” поради разнообразието на съставляващите 
икономически дейности в клъстера.  

Ключова цел на изследването е да идентифицира съществуващи и развити знания и 
умения, които биха могли да бъдат интегрирани в други области, подобрявайки тяхната 
ефективност, ефикасност и добавена стойност. Изследването трябва да помогне на 
отделните фирми от приоритетните сфери да обогатят познанията си за своите 
конкуренти, както и да повиши информираността им за собствения им сектор и 
взаимовръзките с останалите клъстери. Обследваните взаимовръзки и възможности 
следва да дадат насока на съществуващите бизнеси за нови активности и посоки за 
развитие. Резултатите следва да спомогнат за насърчаването на конструктивна 
координация в отделните клъстери, както и помежду им. Анализът следва да послужи като 
инструмент за идентифициране на предизвикателства, които възпрепятстват 
бизнесът да разгърне пълния си потенциал, както и на политики, които могат да помогнат 
за преодоляването на тези предизвикателства. 

РЕЗЮМЕ 
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Подход, методология и ключови дейности 

В рамките на изследването е възприет клъстерният подход за анализ на икономиката на 
Столична община.  

Извършено е кабинетно проучване, в рамките на което са анализирани над 50 източника на 
информация, сред които докладите от предходни анализи във връзка с Визия за София, 
законови нормативни актове, стратегически и вътрешни документи за СО (Столична 
община), масиви от данни, доклади, анализи, изследвания и са прегледани международни 
добри практики по отношение на клъстерния анализ на икономиката на различни градове, 
общини и области.  

Разработен е количествен анализ на приоритетните сектори в столичната икономика и 
аналитичен икономически профил на избрани клъстери, в следствие на първоначалния 
количествен анализ. Изготвен е задълбочен анализ на пет клъстера, включително 
количествен анализ, клъстерен модел на диаманта на М. Портър, клъстерна карта на 
организациите в клъстера, които си взаимодействат, идентифицирани са 
междусекторни зависимости и първоначални препоръки.  В допълнение, анализирани са още 
два клъстера с поддържаща и допълваща специализация. В този етап са проведени 20 
интервюта с представители на частния и публичния сектор.  

В резултат на това са мапирани първоначалните препоръки по клъстери, разработен е 
модел на секторни и междусекторни зависимости на високо ниво, предложена е 
специализация на икономиката в Столична община и са изведени препоръки, които 
адресират секторните и междусекторните зависимости и потенциала за синергии, 
координация, преодоляване на общи предизвикателства и бариери пред развитието и 
идентифициране на ключови фактори за продължаващо развитие.  

Сектори и клъстери, обект на анализ 

В първоначалният количествен анализ са идентифицирани 8 сектора (5 от предходния 
етап на проект Визия за София, както и три допълнителни в резултат на необходимостта 
от по-всеобхватен клъстерен анализ).  

Клъстерите са анализирани по четири показателя: 

- S/P/E - дял на приходи, печалба, служители 

- P/S - марж на печалбата  

- G - ръст 

- S/E - среден приход на служител 

В резултат на този анализ е идентифицирано, че в рамките на осемте сектора се 
наблюдават двадесет клъстера, от които интерес към настоящото изследване 
представляват:  

● 3 клъстера с висока добавена стойност и критична маса на приходите и печалбата: 

Информационни технологии; Бизнес услуги; Туризъм 

● 2 клъстера с висока добавена стойност и потенциал за развитие като висок марж 

на печалбата:  Финансови услуги; Развойна и изследователска дейност във 

Фармация 

● 2 клъстера с по-ниска добавена стойност, но голям обем в рамките на осемте 

сектора:  Строителство; Транспорт и логистика 

Седемте клъстера са обследвани задълбочено посредством количествени и качествени 
методи.  
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Идентифицирани междусекторни зависимости 

В резултат на направените изследвания и анализи са очертани следните междусекторни 

зависимости в обхвата на седемте клъстера: 

 

Липса на кадри в IT. Един от основните проблеми, които са идентифицирани в хода на 

изследването, е недостатъчният брой кадри в IT клъстера (Клъстер по информационни 

технологии), което представлява огромно предизвикателство пред продължаващия висок 

ръст на клъстера (над 8 пъти са петгодишен период). В рамките на Столична община 

следва да е идентифицират мерки за по-краткосрочно обучение на софтуерни 

специалисти на различни нива - в гимназиите, в частния сектор, посредством формати 

като хакатони и др.  

 

Аутсорсинг. Основните връзки между IT и Бизнес услуги са по отношение на аутсорсинга. 

Границата между ITO (IT аутсорсинг, IT Outsourcing) и BPO (Аутсорсинг на бизнес процеси, 

Business Process Outsourcing) все повече се размива, поради факта, че българските компании 

предоставят по-комплексни и по-голям набор от продукти и услуги. Част от компаниите 

предоставят както ITO, така и BPO услуги.  

 

Специализиран софтуер. Връзката между IT и Фармация е по отношение на управление на 

процесите както в частта развойна и изследователска дейност, така и в 

производството.  

 

Консултантски услуги. Интересна ниша в управленското консултиране представлява 

обвързаността на клъстер Бизнес услуги и Фармацията по отношение на стратегическо 

планиране, бизнес развитие, разширяване на дейността и др.  

 

KPO. KPO (Аутсорсинг на процеси на знанието, Knowledge Process Outsourcing) е сегмент в 

рамките на аутсорсинга, който обединява три клъстера - IT, Бизнес услуги и Фармация. 

Предвид ръста на KPO за последната година и размиване на границите между ITO и BPO, KPO 

представлява интересна възможност за позициониране на аутсорсинга в България към 

сегменти с по-висока добавена стойност, основаващи се на създаване на знание и 

информация като научно-изследователска и развойна дейност, бизнес анализ, 

консултиране и др. Всъщност София притежава потенциала да се превърне в дестинация 

за цялостно обслужване на фармацевтични компании по веригата на добавена стойност: 

● Разработване на специфични и цялостни решения при формулиране на 

фармацевтични препарати в частта научноизследователска и развойна дейност 

● Провеждане на клинични изследвания в различни фази предвид наличието на човешки 

ресурс, болнични заведения и ноу-хау 

● Развиване на услугите в клъстер Транспорт и логистика, така че да отговарят на 

специфичните нужди за транспортиране на оборудване, материали, химикали, 

биологични субстанции и др. 

● Производство на фармацевтични препарати и генерични лекарства   

 

Персонализирана медицина. Медицински и здравен туризъм. Потенциално направление, 

което би обединило клъстер Фармация и Туризъм, както и здравния сектор е т.нар. 
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персонализирана медицина, която набира популярност в световен мащаб. Ако Фармацията 

се припознае като перспективна и допълваща специализация, в Столична община ще 

съществуват всички предпоставки за развитие на персонализирани лечения спрямо 

нуждите на всеки пациент. Това ще даде възможност да се развиват и компании за 

биотехнологии, които от своя страна могат да захранят с интелектуални продукти 

Фармацията в НИРД (научно-изследователска и развойна дейност) частта. В допълнение, 

това би могло да увеличи потока на туристи с цел медицински и здравен туризъм.  

Съществуват над 30 минерални извора в района на Столична община. 

 

Делови и събитиен туризъм. В Столична община се провеждат ред на брой големи, 

международни събития, които позиционират София като дигитална и бизнес дестинация. 

Деловият и събитиен туризъм всъщност обединява няколко клъстера, но най-основно 

Бизнес услуги и Туризъм, както и до известна степен IT (предвид тематичните 

направления на съществуващите събития). Подкрепата на Столична община за тяхната 

популяризация и финансиране ще доведе до по-голяма видимост и позициониране на София 

в международен мащаб като бизнес дестинация.   

 

Финтех. Интересна е връзката между IT и Финанси, най-вече по отношение на 

дигитализацията на финансовия клъстер, както и предотвратяване на измами. 

Финансовият сектор е силно регламентиран, но ако не се адаптира към нуждите на 

клиентите за услуги, които са ориентирани към клиента и са дигитализирани, това ще 

създаде бариери пред развитието на столичната икономика и на частния сектор.  

 

Развиване на меки умения у кадрите. Сходен проблем при няколко клъстера се явяват не 

толкова специфичните умения за изпълнение на длъжностните изисквания, колкото 

уменията за работа в екип, ефективна комуникация, лидерски умения и потенциал и други. 

Това предполага необходимостта от допълнително вътрешнофирмено обучение, за да се 

постигне ефективен и ефикасен работен процес, по-висока продуктивност и постигане 

на резултати. Проблемът се среща основно при IT и Бизнес услуги, както и до известна 

степен при Фармация и Финансови услуги.  

Основни изводи от анализа 

След извършен задълбочен вертикален анализ, са изведени следните констатации и 
заключения. 

Клъстерите в рамките на основната (ключова) специализация на икономиката в Столична 
община са - Информационни технологии, Бизнес услуги и Туризъм и свързани услуги (за 
краткост Туризъм).  Те показват достатъчна наситеност на компании и други 
заинтересовани страни, взаимодействие между страните, критична маса на приходи и 
печалба и наличие на факторни условия и предпоставки за продължаващо развитие.  

В допълнение, тъй като тези три клъстера са изключително зависими от динамиката на 
международната икономика, е идентифициран допълнителен клъстер - клъстер Фармация, 
който е с перспектива за развитие и представлява допълнителна специализация. Въпреки 
че клъстерът по обем е сравнително малък, той се отличава с изключително висок марж 
на печалбата (28%), висока добавена стойност (предлага високо-интензивни на знание 
услуги),  ръст на заетите, висока ефикасност на човешкия ресурс и показва потенциал за 
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развитие с оглед на наличния човешки ресурс, набор от заинтересовани страни и 
позициониране както в национален, така и в международен мащаб.  

Клъстери с поддържаща специализация са Финансови услуги, Строителство, както и 
Транспорт и логистика. Въпреки че те имат своите силни страни, е трудно да ги 
определим като основна специализация поради ред фактори като по-ниска добавена 
стойност за Строителство и Транспорт, или по-малък обем на приходите, както е при 
сектор Финансови услуги. От друга страна, тези три клъстера показват междусекторни 
зависимости с клъстерите от ключовата и допълващата специализация и са включени в 
анализа на междусекторните зависимости.  

 

Препоръки 

Позиционирането на София от гледна точка на бизнес дестинация може да се фокусира 

върху предлагането на цялостни решения за бизнеса - от IT продукти и услуги като 

програмиране, консултантски услуги по информационни технологии, обработка на данни и 

хостинг, през управленско консултиране, предоставяне на правни и данъчни услуги, 

осигуряване на човешки ресурси, поддръжка на бизнеса и други. 

 

Още повече, брандирането на София като място за бизнес решения може да бъде 

подпомогнато от гледна точка на международна видимост посредством стимулиране на 

деловия и събитиен/конгресен туризъм, който би привлякъл чуждестранни бизнес 

личности като лектори, би привлякло местни и чуждестранни посетители от 

големи/малки/средни предприятия и оптимално би спомогнало за съдействие и 

коопериране между тях. В допълнение, бизнес посещенията могат да бъдат удължени 

посредством уелнес туризъм, както и традиционния културно-познавателен туризъм.  

 

По отношение на Фармацията, София притежава потенциала да се превърне в 

дестинацията за цялостно обслужване на чуждестранни фармацевтични компании по 

веригата на добавена стойност от разработване на специфични и цялостни решения при 

формулиране на фармацевтични препарати в частта научноизследователска и развойна 

дейност, през провеждане на клинични изследвания в различни фази предвид наличието на 

човешки ресурс, болнични заведения и ноу-хау до производство на фармацевтични 

препарати и генерични лекарства. Привличане на чуждестранни фармацевтични компании 

като клиенти/възложители особено в сегментите с по-висока добавена стойност като 

научна и изследователска дейност и биотехнологии ще допринесе за развитие на 

столичната икономика поради по-софистицирано търсене, развитие на технологиите и 

човешкия капитал, както и трансфер на знания и умения от големите компании.   
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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 относно 
междусекторните зависимости. Аспектите при провеждането на това изследване, 
последователността и логическите връзки са представени както следва: 

 

Изследване 1. Анализ на междусекторните зависимости 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
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ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ 

1.1 Подход 

Екипът е използвал количествени и качествени методи за събиране на данни и 
информация, и методи за техния анализ, сред които: 

● Преглед на докладите от Етап 2 от процеса по съставяне на Визия за София и 
други релевантни документи - преглед на използваната методология и 
индикатори за избор на приоритетни сектори 

● Анализ на използваните данни при определянето на приоритетните сектори във 
връзка с типологизирането им с оглед на клъстерната теория в клъстери, 
съставящи приоритетните сектори и индустрии. Икономическите дейности са 
групирани съгласно европейска номенклатура NACE Rev 2 (Статистическа 
класификация на икономическите дейности в Европейската общност). Относно 
категоризирането в клъстер взема  предвид Европейската клъстерна 
обсерватория. Европейската обсерватория на клъстерите е единна точка за 
достъп за статистическа информация, анализ и картографиране на клъстерите 
и политиката за клъстерите в Европа, насочена към европейските, 
националните, регионалните и местните политици, както и към клъстерите и 
представителите на МСП (Малки и средни предприятия). 

● Анализ на масиви от данни от различни информационни системи - след 
идентифициране и финализиране на индикаторите и методологията (методи, 
техники, инструменти) за изследванията, бяха агрегирани и анализирани масиви 
от данни от различни информационни системи 

● Статистически анализ на количествената информация - Статистическият 
анализ е приложен за първични или групирани данни в зависимост от вида и 
наличието им и включва обработка и анализ на данните 

● Вертикален, задълбочен анализ на клъстерите от приоритетните сектори 

● Разработване на клъстерни карти по клъстери на ниво град София и 
крайградските територии и идентифициране на междусекторните връзки, 
където може да има потенциал за синергични действия 

● Преглед на добри световни практики - разгледани са и добри световни практики, 
най-вече при определяне на индикаторите, както и при разработване на 
клъстерните карти и идентифициране и аспекти на междусекторните връзки 

ИЗСЛЕДВАНE НА МЕЖДУСЕКТОРНИТЕ 

ЗАВИСИМОСТИ 
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● Дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите страни в 
рамките на приоритетните сектори - след провеждане на първоначален 
статистически анализ, е стартиран процес по валидация на хипотези и 
получаване на обратна връзка от заинтересованите страни посредством 
провеждане на дълбочинни интервюта. Планът за провеждането им е разработен 
и съгласуван с Възложителя. Събрана е информация от общо 20 публични и частни 
организации посредством дълбочинни интервюта.  

● Експертна оценка въз основа на проведените дейности - експертната оценка е 
необходима през целия процес на работа и е неразделна част от процеса. 

● Разработване на препоръки и доклад 

1.2 Методология 

В рамките на точка 1.1 представяме резюме на използвания подход и методология при 

разработване на Изследването на междусекторни зависимости. То включва няколко 

стъпки - кабинетно проучване, в рамките на което се изследват законодателни 

документи, индустриални доклади и проучвания, анализите в рамките на предходните 

етапи на разработване на Визия за София, както и международни добри практики; 

провеждане на аналитичен икономически профил на клъстерите от приоритетните 

сектори по избрани количествени измерители; разработване на клъстерна карта и т. 

нар. модел на диаманта на М. Портър за избрани клъстери с оглед да се идентифицират 

междусекторни зависимости. Паралелно с това се провеждат интервюта с експерти в 

съответната сфера и се идентифицират потенциални междусекторни връзки; следва 

анализ на междусекторните връзки, както и свързани с това препоръки за дейности и 

политики, които да адресират междусекторни синергии.   

 

Фигура 2. Резюме и визуализация на подхода и методологията при провеждане на 

изследването на междусекторни зависимости 

 

 

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

 

1/ Планиране и кабинетно проучване 

● Преглед на доклади от  Етап 2 на проекта Визия за София 

● Преглед на международни добри практики 

● Избор на подход и индикатори за провеждане на количествения анализ 
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● Идентифициране и преглед на масиви от данни въз основа на избраните 

индикатори 

● Разработване на въпросник за анкетиране на представителите на клъстерните 

организации 

 

2/ Идентифициране и аналитичен икономически профил на клъстерите от 

приоритетните сектори 

● Обработка на данни и групиране на клъстерите от приоритетните сектори 

● Първоначални индикатори за анализ на клъстерите в рамките на секторите  

- S/P/E - дял на приходи, печалба, служители 

- P/S - марж на печалбата 

- G - ръст 

- S/E - среден приход на служител 

● Документален преглед на проучвания, доклади, анализи от клъстерните, 

браншови и други организации 

● Идентифициране на избрани клъстери за икономически анализ съгласно 

избраните индикатори 

● Разработване на аналитичен икономически профил (вертикален, дълбочинен 

анализ) на клъстерите посредством: 

 

2.1/ Количествен анализ (статистически анализ) 

● Профил на клъстера (дял в икономиката на СО) 

- Относителен дял на приходите общо за клъстера в икономиката на 

Столична община 

- Относителен дял на печалбата общо за клъстера в икономиката на 

Столична община 

- Ръст на приходите за периода 2010 - 2015 година 

- Марж на печалбата, измерен като съотношение на печалбата към 

приходите  

● Критична маса на компании в клъстера 

● Специализация и наситеност на икономически дейности в клъстера 

● Ефикасност на използвания човешки ресурс, измерено като съотношение на 

сумата на приходите към броя на служителите съгласно ГФО на компаниите в 

клъстера 

● Експортен потенциал 

● Други индикатори 

2.2/ Провеждане на дълбочинни интервюта с представители на частния и публичния 

сектор 

● Идентифициране на типа на клъстера - High-tech / Historic know-how based / 

Factor endowment / Low-cost / Knowledge services / Други 

● Анализ по елементи от модела на диаманта на М. Портър (представен на 

фигурата по-долу) 

- Фирмена стратегия, структура, конкуренция - праг на количество фирми 

със свързана дейност 
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- Свързани и поддържащи индустрии - наситеност на доставчици, 

дистрибутори, контрагенти, свързани и допълващи индустрии  

- Факторни условия - наличие на ресурси, кадри (количество и качество) и 

т.н. 

- Публични институции (вкл. Столична община) - наличие на общински звена 

/ структури, които отговарят за развитието на сектора и са ангажирани 

с развитие на икономиката и на клъстера;  

- Търсене - Анализ на националното търсене и износа. 

 

Фигура 3. Модел на конкурентните предимства на М. Портър 

 
 

3/ Разработване на клъстерни карти въз основа на количествените и качествените 

изследвания  

 

Клъстерните карти са разработени по следния модел, в рамките на който се 

идентифицират ключови дейности в рамките на клъстера, както и други свързани 

такива като образователни институции, публични институции, други клъстери, 

сектори и набори от икономически дейности, които имат отношение към клъстера.  
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Фигура 4. Примерна клъстерна карта  

 
 

4/ Анализ на междусекторните зависимости и възможности за развитие и преодоляване 

на идентифицирани бариери 

 

5/ Идентифицирани препоръки за дейности и политики 

1.3 Ключови дейности и задачи 

1/ Кабинетно проучване 

В рамките на този подготвителен етап Изпълнителят е извършил следното: 

● Преглед на докладите от фаза 2 на съставянето на Визия за София и други 

релевантни документи на европейско, национално и регионално ниво 

● Избор, обосновка и съгласуваност с Възложителя на методологията на 

изследването, както и индикаторите, с цел постигане на качество на анализа и 

предложенията, релевантни за СО 

● Проучване на модела за клъстерен анализ, определяне и събиране на набор от 

индикатори необходими за изследването спрямо клъстерната теория, опита на 

екипа и добрите международни практики 

● Дефиниране на въпросите, с които да бъдат проведени дълбочинните 

интервюта, и съгласуване с Възложителя на списък и представители на 

конкретните ключови представители на заинтересовани страни, с които те са 

проведени, както и план-график за провеждането им 

● Набавяне на нужната информация и данни за количествения анализ със 

съдействието на СО и екипа на Визия за София. 

● Разглеждане на добри международни практики за междусекторен анализ, 

разработване на клъстерни карти спрямо индикатори и други 
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2/ Анализ на клъстерите 

Обследване на клъстерите от идентифицираните приоритетни сектори, включително 

икономическите дейности.  

 

В рамките на Етап 2 е анализирана цялостната икономическа картина на София и са 

изведени приоритетните сектори на високо ниво, откъдето произлиза 

необходимостта за по-задълбочен анализ на избраните клъстери в рамките на 

секторите на етап 3 от проекта. 

 

В рамките на етап 3, се навлиза в повече дълбочина и специфика с оглед да се проучи кои 

икономически дейности, съставляващи клъстерите в приоритетните сектори, имат 

най-голяма значимост за развитието за развитието на столичната община, кои са 

факторите, които обуславят това и кои са областите, в които СО има възможност за 

най-голямо въздействие. 

 

Клъстерите и икономическите дейности са разгледани в рамките на петте 

приоритетни сектора на ниво географския обхват на Столична община с прилежащите 

38 населени места съгласно Единния класификатор на административно-

териториалните единици.  

 

3/ Клъстерни карти 

 

Разработване на клъстерна карта на ниво град София и крайградските територии, 

която да предостави анализ на местната конкурентоспособност и концентрация на 

икономическите дейности, базирана на секторен и междусекторен статистически 

анализ на регионалните данни по ключови показатели за ефективност. 

 

Въз основа на предходния анализ са разработени клъстерни карти за избрани, ключови 

клъстери на ниво град София и крайградските територии, за да се направи преглед на 

специализацията и концентрацията на икономически дейности. 

 

С цел да се разработят качествени клъстерни карти, са прегледани международните 

практики, наред с останалите методи, описани по-горе.  

 

В хода на проведените дълбочинни интервюта (20 интервюта с представители на 

частния и публичния сектор) са обособени междусекторни връзки, които 

предопределят включване и на други икономически дейности, в допълнение към 

идентифицираните в Етап 2 на проекта.  

 

4/ Междусекторни връзки 

Обследване на междусекторни връзки, общи дейности и потоци, така че да бъдат 

идентифицирани и проучени потенциални възможности за синергия от гледна точка на 

споделени ресурси, инфраструктурни изисквания, както и общи предизвикателства и 

бариери пред развитието на фирмите от тези клъстери. 
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Междусекторните връзки, общи дейности и потоци са изследвани с оглед на добавената 

стойност, клъстерния подход и клъстерните карти, както и ресурсната и 

инфраструктурна обезпеченост. 

 

Тези взаимовръзки са идентифицирани, анализирани и резултатите ясно визуализирани 

с карти и инфографики в аналитичната част от доклада. На тяхна база, както и на база 

добри чуждестранни практики, са предоставени конкретни препоръки за дейности и 

политики насочени към стимулиране на координацията, създаване на синергии и 

премахването на пречките пред развитието на приоритетните сектори/клъстери. 

  

В рамките на провеждане на изследванията Изпълнителят поетапно провежда 

отделните части на изследванията, съответно с качествени и количествени 

методи. След обособяване на клъстерите и основните играчи в тях, Изпълнителят е 

направил дълбочинни интервюта с ключови представители от частния и публичния 

сектор (повече от 2 на клъстер), в които да събере информация за предпоставките за 

успех и бариерите, междусекторните връзки и потенциала им за подобрение, 

синергиите и иновативните практики. 

 

5/ Препоръки 

Извлечени са препоръки за дейности и политики, насочени към стимулиране на 

координацията, създаване на синергии и премахването на пречките пред развитието на 

приоритетните сектори. 

Въз основа на събраната информация, проведените количествени и качествени 

изследвания, са изведени препоръки за мерки, дейности и политики, които да 

стимулират синергично развитието на приоритетните сектори, клъстери и 

икономически дейности.  

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ 

2.1 Кабинетно проучване 

2.1.1 Документален преглед 

В рамките на изследването са разгледани и анализирани следните документи:  

 

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 
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● Закон за концесиите 

● Закон за регионалното развитие 

● Европейска харта за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) 

 

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 

● Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, приета с 

Протокол № 51.48 на Министерския съвет от 16.12.2015 г. 

● Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 г. 

 

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. 

 

4/ Извадка от документалния преглед на доклади, анализи, изследвания 

- Доклад “Икономически и инвестиционен профил на София”, ноември 2017 г., СОАПИ 

(Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции) 

- Доклад “Туризъм и въздушен транспорт в София”, септември 2018 г., СОАПИ 

- Доклад Туризъм в цифри, 2017 година, Общинско предприятие Туризъм  

- Доклад “Ролята на малките и средните предприятия в икономиката на София”,  

октомври 2018 г., СОАПИ 

- Барометър на BASSCOM, ноември 2017 година, IT сектор 

- Доклад “Състояние и развитие на IT сектора”, септември 2017 г., СОАПИ 

- Годишен анализ на аутсорсинг индустрията в България, 2018 г., Българска 

аутсорсинг асоциация 

- Доклад “ Състояние и развитие на аутсорсинг индустрията”, декември 2017 г., 

СОАПИ 

- A.T. Kearney, „2017 Global Services Location Index”, 2017 

- Други 
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2.1.2 Преглед на международни добри практики 

 

1/ Преглед на финансовия клъстер във Франкфурт за 2017 година.  

В рамките на анализа е предприет клъстерният подход за анализ на финансовите услуги 

във Франкфурт. Моделът на диаманта на М. Портър е използван за анализ на 

макроикономическата среда като цяло в Германия за разлика от настоящото проучване, 

където е разработен такъв модел за избраните клъстери.   

 

Фигура 5. Примерен модел на диаманта на Портър 

 
 В допълнение, разработена е и клъстерна карта, на която са обособени държавни 

институции, Европейски институции, регулаторни органи, основни организации от 

частния сектор на финансовите услуги, свързани и поддържащи индустрии и други.  

 

Фигура 6. Клъстерна карта на финансовия клъстер във Франкфурт 
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2/ Национална инициатива на САЩ за отворени данни във връзка с клъстерния анализ на 

икономиката и регионалната специализация 

 

US Cluster Mapping представлява национална инициатива, която предоставя отворени 

данни за регионални клъстери и икономики, за да подкрепи бизнеса, иновациите и 

политиките на САЩ. Посредством този инструменти, потребителите могат да 

намерят интерактивни, надеждни данни и инструменти, за да разберат клъстерите и 

регионалните бизнес специфики, да подобрят вземането на решения на институциите 

и да намерят подходящи партньори в цялата страна. 

 

Данните са достъпни по регион и по клъстер. Например за Детройт, сред 

визуализираните данни по показатели се открояват:  

 

● Освен данни за заетостта, информация и за позицията на клъстера в рамките на 

страната 

 
 
Фигура 7. Данни за заетостта по клъстери за Детройт 

 
 

 

● Специализация и разпределение на клъстерите по критерий дали са 

местни/локални или могат да се търгуват 

http://www.clustermapping.us/
http://www.clustermapping.us/region/economic/detroit_warren_flint_mi/cluster-portfolio
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Фигура 8. Клъстерно портфолио

 

● Както и информация за наситеността и специализацията в региона, както и 
други свързани клъстери 

 

Фигура 9. Междусекторни зависимости и икономическа диверсификация 
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2.2  Аналитичен икономически профил на клъстерите от 

приоритетните сектори  

 

В началото на процеса по изготвяне на аналитичен икономически профил на клъстерите, 

ще направим обзор на секторите и клъстерите от Етап 2 на проект Визия за развитие 

на София и крайградските територии, след което ще идентифицираме клъстерите в 

рамките на извадката и по избрани показатели ще бъдат селектирани приоритетни 

клъстери за задълбочен анализ. Рамката на процеса е както следва: 

 

 
Преглед и анализ на приоритетните сектори и клъстери от предходен етап на Визия за 

София - Етап 2 

В рамките на предходния етап на проект Визия за развитие на София и крайградските 

територии (Етап 2) са идентифицирани 5 приоритетни сектора, както следва: 

● “Информационни и комуникационни технологии” 

● “Професионални дейности и научни изследвания” 

● “Финанси и застраховане” 

● “Креативни и рекреативни индустрии” 

● “Туризъм” 

 

В допълнение, в предходния Етап на проекта са прегледани и на високо ниво клъстерите 

в столичната икономика, както е посочено във фигурата по-долу. Клъстерите, които 

се отличават по показател S-P-E (относителен дял от приходите, печалбата и броя 

служители по данни от Търговския регистър) са: 

● Финансови услуги - в рамките на сектор “Финанси и застраховане” 

● Бизнес услуги -  в рамките на сектор "Административни и подкрепящи 

индустрии" 

● Информационни технологии - в сектор “Информационни и комуникационни 

технологии” 
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● Туризъм - в рамките на няколко сектора, а именно - “Креативни и рекреативни 

индустрии”,   "Административни и подкрепящи индустрии", “Транспорт и 

логистика” и “Настаняване и изхранване” съгласно номенклатурата на Nace Rev. 

2. 

● Транспорт и логистика - в сектор със същото наименование  

● Строителство - в сектор със същото наименование 

  
 

Прави впечатление, че в рамките на клъстерния анализ се появяват няколко нови 

потенциални клъстера - Бизнес услуги, чиито икономически дейности могат да бъдат 

както в сектор “Административни и подкрепящи индустрии”, така и в “Професионални 

дейности и научни изследвания”; Строителството;  и “Транспорт и логистика”. 

 

Съгласно техническото задание на Възложителя и с цел да се разшири обхвата на 

анализа при идентифициране на междусекторните зависимости с оглед на клъстерен 

анализ, в рамките на извадката от петте основни сектора от Етап 2, в настоящото 

изследване в Етап 3 добавяме сектори: "Административни и подкрепящи индустрии", 

“Транспорт и логистика” и “Строителство”. 

 

Извадка за анализа в рамките на Етап 3  

Следователно, извадката от сектори, която е обект на анализ в рамките на настоящия 

етап (Етап 3), включва следните 8 сектора (която по-нататък ще наричаме за 

краткост извадка) съгласно номенклатурата на Nace Rev. 2, от които ще бъдат 

идентифицирани и анализирани клъстери и междусекторни зависимости: 

● Информационни и комуникационни технологии 

● Професионални дейности и научни изследвания 

● Финанси и застраховане 

● Креативни и рекреативни индустрии 

● Туризъм 

● Административни и подкрепящи индустрии 

● Транспорт и логистика 

● Строителство 
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Общо, в рамките на 8-те сектора можем да идентифицираме, според класификацията на 

Европейската клъстерна обсерватория, 20 клъстера, а именно: 

● Строителство 

● Транспорт и логистика 

● Бизнес услуги 

● Информационни технологии 

● Туризъм 

● Телекомуникации 

● Финансови услуги 

● Медии и издателска дейност 

● Маркетинг и дизайн 

● Продукти и услуги за строителството 

● Развлекателна индустрия 

● Производство и транспорт на нефт и газ 

● Развойна и изследователска дейност във Фармацията 

● Търговия на дребно 

● Застрахователни услуги 

● Създаване на знание 

● Спорт и рекреативни дейности 

● Транспорт и логистика, свързани с морското дело 

● Озеленяване  

● Здравеопазване и медицински услуги 

 

Първоначален количествен анализ за идентифициране на клъстери 

 

В тази секция на доклада ще анализираме двадесетте клъстера като обем от извадката 

от осем сектора, като част от цялата столична икономика и съгласно избраните 

показатели: 

● S/P/E - дял на приходи, печалба, служители 

● P/S - марж на печалбата 

● G - ръст 

● S/E - среден приход на служител 

 

Вземайки разпределението на клъстерите в рамките на извадката, делът на приходите 

на клъстера не е задължително да съответства на дела на печалбата, както е посочено 

в следните Фигури. Например в Строителството приходите се равняват на 23% от 

регистрирания годишен приход съгласно ГФО (Годишен финансов отчет) на компаниите 

в клъстера, а именно 8,137.4 млн. лева, докато делът на печалбата е 17% от общия дял на 

печалбата за извадката. Маржът на печалбата от друга страна, измерен като 

съотношение на регистрираната печалбата към приходите, e едва 5%. Тези данни са 

представени на фигурите и таблицата по-долу.  

 

  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory/cluster-mapping-services_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory/cluster-mapping-services_en
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Фигура 10. Относителен дял на приходите по клъстери от извадката от осем сектора 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Фигура 11. Относителен дял на  печалбата по клъстери от извадката от осем сектора 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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При Транспорт и логистика разликата е по-голяма, което се обуславя от по-малък марж 

на печалбата (2%) и бърза оборотност на клъстера, т.е. ако приходите са 16% от общия 

размер на приходите за извадката от 8 сектора, то делът на печалбата е едва 5%.  

 

При бизнес услугите се наблюдава друга тенденция, маржът на печалбата е 12%, 

относителният дял на приходите е 10%, а на печалбата от общата - 18%. При 

Информационните технологии се наблюдава сходна тенденция.  

 

Любопитни са резултатите по отношение на клъстер Финансови услуги. Тук маржът на 

печалбата е изключително висок - 27%. Делът от приходите и печалбата за избраните 

сектори са съответно 7% (дял от приходи) и 26% (дял от печалбата).  

 

По-интересно е да се разгледа съотношението на съответния клъстер в рамките на 

цялата икономика на София, за да се проследи дали няма друга взаимовръзка между 

относителния дял на приходите и относителния дял на печалбата. В следната таблица 

са представени данните за първите десет клъстера по критерий обем на приходите.   

 

Таблица 1. Относителен дял на приходите и печалбата за първите 10 клъстера рамките 
на осемте сектора и в рамките на икономиката на Столична община 

 Извадка от 8 сектора Икономиката на Столична Община 

Клъстер / Показател Относителен дял 

на клъстера от 

приходите 

Относителен дял 

на клъстера от 

печалбата  

Относителен дял 

на клъстера от 

приходите 

Относителен дял  

на клъстера от 

печалбата 

Строителство 22.92% 17.31% 6.95% 9.26% 

Транспорт и логистика 15.79% 5.28% 4.79% 2.82% 

Бизнес услуги 10.50% 17.51% 3.19% 9.36% 

Информационни технологии 9.70% 11.57% 2.94% 6.18% 

Туризъм 9.68% 7.28% 2.94% 3.89% 

Телекомуникации 8.37% 2.32% 2.54% 1.24% 

Финансови услуги 7.01% 26.19% 2.13% 14.00% 

Медии и издателска дейност 3.82% 0.40% 1.16% 0.21% 

Маркетинг и дизайн 3.39% 3.42% 1.03% 1.83% 

Продукти и услуги за 

строителството 

2.72% 5.18% 0.83% 2.77% 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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Относно клъстер Строителство, делът на приходите е по-малък от дела на печалбата 

в рамките на икономиката на Столична община - съответно 7% и 9%.  

 

Настоящият анализ изисква първоначален преглед на клъстерите по избрани 

количествени показатели, за да се изберат такива, които да бъдат анализирани 

вертикално и задълбочено и сред които да се потърсят междусекторни зависимости, 

синергии и взаимовръзки.  

 

Тримерен показател Приходи - Печалба - Брой служители 

 

На следната фигура са представени двайсетте клъстера в рамките на приоритетните 

сектори, като по вертикала е представен делът от печалбата, по хоризонтала - от 

приходите, а размерът на “балона” на всеки клъстер представлява броя на служителите, 

които работят в компаниите, регистрирани на територията на Столична община.  

 

Фигура 12. Анализ на клъстерите в рамките на осемте сектора по тримерен показател 
Приходи - Печалба - Служители 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Видно е, че клъстер Строителство има най-голям обем от приходите, но умерен дял от 

печалбата и сравнително голям брой заети. Транспорт и логистика, предвид характера 

на дейността отчита ниски нива на печалба, с голям брой заети и приходи от 

дейността.  

 

С по-малък обем на приходите, но по-голям дял на печалбата са клъстери Бизнес услуги, 

Информационни технологии и Туризъм. Интересен е случаят на клъстер Финансови 

услуги, който показва значително малък брой заети, но най-висок дял на печалбата от 

разгледаните клъстери.  

 

Марж на печалбата 

Следващият количествен показател е марж на печалбата, представено като 

съотношение между регистрираната печалба и приходите на компаниите, отчели 

дейност за съответната година и регистрирани на територията на Столична община.  
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Клъстер Развойна и изследователска дейност във Фармацията показва най-голям марж 

на печалбата - 28%, следван от Финансови услуги - 27% и Производство и транспорт 

на нефт и газ - 25%.  

 

Фигура 13. Марж на печалбата и дял на приходите по клъстери 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Ръст на приходите 

От гледна точка на ръст на приходите за периода 2010-2015 година, с най-висока оценка 

е клъстер Информационни технологии с 8 пъти ръст, Създаване на знание - 3 пъти, 

Здравеопазване и медицински услуги - 2 пъти, Финансови услуги - 167%, Развойна и 

изследователска дейност във Фармацията - 118%.  

 

Фигура 14. Ръст на приходите по клъстери за петгодишен период 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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Въпреки че в абсолютни стойности, клъстер Развойна и изследователска дейност във 

Фармацията е сравнително малък, той отчита голям ръст и марж на печалбата.  

 

Ръст на служителите 

Не е изненадващо, че най-голям ръст на служителите е отчетен при клъстер 

Информационни технологии - над 5 пъти, следван от Здравеопазване и медицински 

услуги - с 158%, както и Развойна и изследователска дейност във Фармацията - 109%.  

 
Фигура 15. Ръст на броя служители по клъстери за петгодишен период 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Среден приход на служител 

По отношение на средния приход на служител в клъстера, най-висок резултат показва 

транспорта на нефт и газ, следван от Развойна и изследователска дейност във 

Фармацията, Телекомуникациите и Финансовите услуги.  

 

Фигура 16. Среден приход на служител по клъстери 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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Оценка на клъстерите по избраните показатели, съгласно анализа по-горе е обобщена в 

следната таблица:  

 

 
Легенда: LKIS - По-малко интензивни на знание услуги, OKIS - Други интензивни на знание услуги, HTKIS - 

Високотехнологични и интензивни на знание услуги 
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С оглед на анализа и направената оценка и обобщение, следните клъстери могат да 

бъдат посочени като най-перспективни: 

 

Клъстери за анализ с висока добавена стойност и критична маса на приходите и 

печалбата:  

● Информационни технологии 

● Бизнес услуги 

● Туризъм 

 

Клъстери за анализ с висока добавена стойност и потенциал като висок марж на 

печалбата:  

● Финансови услуги 

● Развойна и изследователска дейност във Фармация 

 

Клъстери с по-ниска добавена стойност, но голям обем в рамките на петте сектора:  

● Строителство 

● Транспорт и логистика 
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2.2.1 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Клъстер Информационни технологии е характеризиран от експертите в областта 

като високотехнологичен (High-Tech), с традиции и създадено местно ноу-хау (Historic 

know-how based) и добро съотношение цена-качество (Knowledge Service).  

 

Следва да се има предвид, че в обхватът на анализа е клъстер Информационни 

технологии. Клъстер Телекомуникации е разгледан самостоятелно в количествения 

анализ на клъстерите в приоритетните сектори на Столична община в предходна 

секция на доклада.  

 

В допълнение, IT аутсорсинг услугите са включени в IT клъстера. Бизнес услугите са 

описани в т. 2.2.4.  

 

1/ Количествен анализ  

Профил на клъстера и дял в икономиката на Столична община 

 

Относителен дял на приходите  Относителен дял на печалбата 

Над 3.4 млрд. лв.  - 2.9% от 
регистрираните приходи от компании в 
СО съгласно ГФО за 2015 година 

Приблизително 300 млн. лв. (6%) 

Ръст на приходите  Марж на печалбата  

711% спрямо базовата 2010 година 9%, измерено като съотношение на 
печалбата към приходите 

IT клъстерът в Столична община се характеризира с редица предимства: 

● Географска концентрация на основния брой компании на територията на СО  

● Над 8 пъти ръст за периода 2010 - 2015 година 

● Висококвалифицирана работна сила 

● Конкурентни цени в международен мащаб (аутсорсинг дестинация) 

● Дълги традиции в информационните технологии 

● Наличие на международни пазарни лидери и активно развитие  

на иновативни местни компании.  

 

Критична маса на компании в клъстера  

Броят на компаниите в IT клъстера е 3,500, което се равнява на 10% от всички компании, 

регистрирани в Столична община и които реално са регистрирали дейност.  
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Фигура 17 и 18. Брой компании и генерирани приходи по тип компании 

  

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Микро компаниите са 85% от всички, но те генерират едва 18% от приходите в 

клъстера. 

  

Най-голям дял от приходите се генерират от средните (3%) и големите (1%) компании - 

около 60%, където са и най-голям брой от заетите - 61% от заетите.  

 

Икономически дейности в рамките на клъстера - специализация и наситеност 

В рамките на клъстер Информационни технологии, най-голям дял от 44.5% от 

приходите имат Други дейности в областта на информационните технологии 

(включващи например инсталиране на софтуер и други сходни дейности). 

 

С почти 30% се открояват дейностите по софтуерна разработка, а консултантските 

дейности по информационни технологии (планиране и проектиране на интегрирани 

компютърни системи и консултантски услуги за съпътстващо обучение на 

потребителите на тези системи) се равнява на 13%, следвани от обработка на данни, 

хостинг и свързани дейности (7.2%).   

 
Фигура 19. Разпределение на икономическите дейности в клъстера спрямо 
относителния дял на приходите 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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Таблица 2. Относителен дял на приходите, броя на компаниите и броя на служителите 
по групи икономически дейности 
 

Икономически дейности Приходи Брой 

компании 

Брой 

служители 

Други дейности в областта на 

информационните технологии и 

компютърните услуги  

44.5% 39.4% 39.8% 

Програмистка дейност 29.3% 28.6% 32.0% 

Консултантски дейности по информационни 

технологии 

13.0% 15.1% 12.2% 

Обработка на данни, хостинг и свързани 

дейности 

7.2% 7.0% 9.6% 

Управление и обслужване на компютърни 

средства и системи 

3.8% 8.3% 3.7% 

Други дейности по софтуерна разработки 2.0% 1.1% 2.3% 

Разработка на компютърни игри 0.2% 0.3% 0.4% 

 

Ефикасност на използвания човешки ресурс (sales / employee) 

Най-висок регистриран приход на служител по данни от Търговския регистър се 

наблюдават при компютърни консултантски дейности и Други дейности в областта на 

ИТ, но не се очертават големи флуктуации между различните групи икономически 

дейности.  
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Фигура 20. Приход на 1 служител по групи икономически дейности 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
Легенда: лева, годишна база 
 

 

Таблица 3. Брутно годишно и нетно месечно 
възнаграждение средно за IT клъстера 
 

 

Като цяло по данни от 

BASSCOM Барометър 2017 

г., средната заплата в 

клъстера е почти четири 

пъти над средната за 

страната, видно от 

таблицата, разработена 

от посочената 

организация  

 
Източник: BASSCOM 
Барометър 2017 

Съгласно информация от СОАПИ по анализ от Института по пазарна икономика (ИПИ, 

Институт по пазарна икономика) високото заплащане е резултат от високата 

производителност на сектора – над 57 хиляди лева добавена стойност на зает в 

програмирането. Основният проблем обаче, който може да бъде констатиран от 

количествения и качествения анализ на клъстера, е недостигът на достатъчен брой 

добре обучени кадри, като прогнозите са тези проблеми да се задълбочават с оглед на 

неспособността на образователните системи (не само в България, но и на европейско 

ниво има недостиг от 700 000 - 900 000 софтуерни специалисти по данни на 

Европейската комисия) да подготвят достатъчно такива на брой, при това с нужните 

умения.  
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Фигура 21. Оценка на влиянието на външните фактори върху развитието на клъстера 

 

 
Според проучване сред 
компаниите на BASSCOM 
- основният проблем 
пред развитието на 
сектора с оглед на 
външни фактори e пазара 
на труда.  
 
Източник: BASSCOM 
Барометър 2017 

Експортен потенциал 

Според проучване на Българска стопанска камара, българският IT сектор е ориентиран 

почти изключително към износ, което го обвързва повече с динамиката на 

международната икономика. В периода между 2012 и 2015 г. приходите от износ на 

предприятията в IT сектора в София (дефинирани като приходи от предоставени услуги 

на чуждестранни клиенти) са се увеличили със 78% (ИПИ).  

 

2/ Диамант на М. Портър 

Фирмена стратегия, структура, конкуренция 

+ Един от най-бързо развиващите се сектори - Ускорен растеж – над 8 пъти от 2010 до 

2015 година (Търговски регистър) 

+ Засилена конкуренция – 3,500 компании, регистрирани на територията на СО 

+ Предпоставка за развитие на останалите клъстери/сектори в Столична община и 

страната 

+ Концентриран предимно в София 

+ Наличие както на установен бизнес (международни лидери и местни компании), така и 

на стартиращи компании 

+ Работещите в сектора се осигуряват въз основа на реалните доходи, които 

получават 

+ Добро съотношение цена-качество и конкурентни цени 

+/- Сравнително ниска цена на човешкия капитал в сравнение с Европа 

- По-нисък фокус върху разработване на продукти, в сравнение с предоставяне на услуги 

  

Факторни условия 

+ Заети са приблизително 40,000 служители на територията на Столична община 

+ Наличие на висши учебни заведения и частни организации за подготовка на кадри 

- Дефицит на софтуерни специалисти – 30,000 за следващите 10 години 

- Балон на заплащането на специалистите – поради дефицит на кадри, фирмите се 

конкурират посредством заплащане и други допълнителни стимули 

- Необходимост за развиване на трансферни/меки умения у специалистите като работа 

в екип 
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Свързани и поддържащи индустрии 

+ Свързаност с клъстер Бизнес услуги посредством аутсорсинг 

+ Наличие на хардуер и електроника 

+ Добра телекомуникационна инфраструктура 

+ Наличие на банкови продукти и услуги 

- Недостатъчно покритие от неспециализирани медии 

  

Търсене 

+ 10% от износа на всички услуги в страната (изследване на BASSCOM по данни на 

Българска народна банка) 

+/- Поради експортния си характер съществува високо ниво на зависимост с 

динамиката в международен план 

+ Потенциал за Създаване на ФинТех решения с клъстер Финансови услуги 

- Част от търсенето е с по-ниско ниво на комплексност и софистицираност на 

решенията 

 

3/ Клъстерна карта  

 

На следната фигура са представени основните типове участници в IT клъстера в 

рамките на Столична община. Както е видно, налични са всички елементи на 

екосистемата, така че да съществува достатъчна наситеност на различни 

заинтересовани страни.  

 

Компаниите са профилирани предимно в поддържащи дейности, свързани с ИТ, както и 

програмиране и консултиране, като се наблюдава сравнително пропорционално 

разпределение между компании, ориентирани към аутсорсинг и други софтуерни 

продукти и услуги. Аутсорсингът е с по-ниска добавена стойност в сравнение с износ 

на собствени продукти и услуги, тъй като в първия случай компаниите са 

подизпълнител и формират само част от добавената стойност, както и приходите от 

крайни продажби. Въпреки това, България, както и Молдова и Украйна са припознати като 

дестинации за по-качествени аутсорсинг услуги в сравнение например с Индия. 

Потенциални посоки за развитие на IT клъстера са в продължаващо развитие на София 

като IT аутсорсинг дестинация или фокусиране в разработване на продукти и услуги с 

конкретна IT специализация. Такива биха могли да бъдат Интернет на нещата, блокчейн, 

изкуствен интелект и други, по експертна оценка на бизнеса и представителни 

организации на бизнеса в IT клъстера.   

 

В публичния сектор също се наблюдава достатъчна обезпеченост с институции на 

държавно и местно ниво, които да са ангажирани с IT клъстера - от Министерски съвет, 

МТИТС, МОН, Агенцията по електронно управление, както и на ниво СО - Столична 

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

на установяване на връзка с международни компании и местния бизнес. Над 90% от 

респондентите в рамките на дълбочинните интервюта (не само в IT клъстер), 

потвърждават, че допирната им точка със Столична община се случва посредством 

Инвест София в рамките на последните две години.  
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Водеща роля в свързаните и подкрепящи индустрии имат хардуерът, 

телекомуникациите и електрониката. Клъстерът е обезпечен и с представителните 

организации - БАИТ, BASSCOM,  ИКТ Клъстер, както и БАА. Налични са и учебни заведения 

- средни, висши, държавни и частни, но очевидно те не доставят необходимия брой 

кадри предвид оценката от липса на около 30,000 специалисти в Концепцията на 

Министерския съвет (Концепция за насърчаване обучението на софтуерни 

специалисти).  

 

Интересен е случаят на София Тех Парк, който се помещава на територията на 

Столична община, но до момента, с изключение на дейност, свързана с инфраструктура, 

не се наблюдават стратегически партньорства и устойчиви дейности със СО. Тук се 

откроява възможност за подпомагане взаимодействието с лабораторния комплекс.   
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Компании Публичен сектор Свързани и подкрепящи 
индустрии 

- Програмиране 

- Консултантски 

услуги 

- Инсталиране на 

софтуер 

- Обработка на данни 

- Хостинг 

- Други софтуерни 

разработки 

- Компютърни игри 

- Министерски съвет 
(МС) 

- Министерство на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията (МТИТС) 

- Министерство на 
образованието (МОН) 

- Национален 
консултант по 
киберсигурност 

- Държавна агенция по 
електронно 
управление 

- Столична общинска 
агенция за 
приватизация и 
инвестиции СОАПИ / 
Инвест София 

- Доставчици на 
хардуер 

- Телекомуникацион
на 
инфраструктура 

- Електроника 
- Бизнес услуги 
- Финансови услуги 
- Медии 

Асоциации / Браншови 
организации 

Образование и обучение Други 

- Българска 
асоциация по 
информационни 
технологии (БАИТ) 

- Българска 
асоциация на 
софтуерните 
компании 
(BASSCOM, Баском) 

- ИКТ Клъстер 
- Българска 

аутсорсинг 
асоциация (БАА) 

- Висши училища (ТУ, СУ, 
УНСС, НБУ и др.) 

- Професионални 
гимназии (като ТУЕС) 

- Софийска 
математическа 
гимназия (СМГ) 

- Частни гимназии 
- Частни обучителни 

инициативи (като 
СофтУни) 

- София Тех Парк  
(в частност 
лабораторния 
комплекс) 
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Още повече, взаимообвързаността е висока - организациите са склонни и вече си 

сътрудничат във връзка с разрешаване на основни предизвикателства за развитието 

на клъстера като например липсата на достатъчен брой, добре подготвени кадри, 

които да обезпечат бързото развитие на IT индустрията. Повечето компании се 

конкурират за клиенти, но се кооперират при разрешаване на структурни проблеми. 

Такъв е липсата на достатъчен на брой, добре подготвени кадри. Бизнесът споделя, че 

поради голямата нужда от кадри се занижават критериите при новоназначенията. Има 

сериозно изкривяване на очакванията спрямо  уменията и опита, особено в областта на 

разработката на софтуер.  

 

В допълнение, IT индустрията все повече се припознава не само по вертикала - като 

производител на софтуер, но и по хоризонтала - като необходима дейност за 

успешното развитие на компаниите в други индустрии. Това например е припознато от 

Българската асоциация по информационните технологии (БАИТ), които от есента на 

2018 година предоставя възможност за членство и на компании от други сектори на 

икономиката, които работят активно за своята дигитализация. Асоциацията 

предоставя възможност на компании, които работят в иновативни сфери като 

финтех, блокчейн, машинно самообучение и изкуствен интелект и др., да обединят 

усилия и да имат непосредствен диалог с ИКТ бранша за дигитална трансформация на 

обществото.  

 

IT компаниите, които са по-малки, също са склонни да споделят ресурси - като 

софтуерни специалисти, както и да се обединяват в консорциуми при наличие на 

конкурси за по-големи поръчки.   

 

Това е потвърдено и от експерти от ИКТ клъстер - IT фирмите са отворени към 

сътрудничество, кооперират се, комуникират си, разменят идеи, имат общи каузи. 

4/ Потенциални междусекторни зависимости 

● Необходимост от партньорство с образователни / обучителни организации с цел 

адресиране на недостига на софтуерни специалисти 

● Свързаност с клъстер Бизнес услуги, тъй като част от услугите в IT са свързани 

с аутсорсинг 

● Необходимост от по-добро национално и международно медийно представяне и 

маркетинг на клъстер IT не само в сферата на аутсорсинга 

● Потенциал за разработване на ФинТех решения в рамките на дигиталната 

трансформация на клъстер Финансови услуги 

● Потенциал за разработване на специализиран софтуер във връзка с процесите 

по управление на сигурността и преодоляване на основните дигитални заплахи 

относно дигитализацията на финансовия клъстер 

● Подпомагане на междусекторните и индустриални взаимовръзки между IT 

клъстера и други приоритетни за София, с цел създаване на иновативни IT 

продукти за разрешаване на реални проблеми. 
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5/ Препоръки 

● Да се адресира недостигът на кадри посредством прилагане на мерките, 

предвидени в Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни 

специалисти и други мерки като профилиране на Общински гимназии в посока IT 

технологии 

● Поради характера на половината от икономическите дейности в IT сектора 

(аутсорсинг) - интелектуалната собственост не остава в рамките на 

страната, а се прехвърля към международните Възложители 

● С изключение на проблема с кадрите, националните медии не предоставят 

достатъчно информация за прогреса на IT сектора (с изключение на някои 

специализирани медии) 

● Да се адресира проблемът със заплащането - поради факта, че компаниите се 

конкурират за кадри посредством заплати и други допълнителни материални 

стимули, заплатите се повишават, но не отговарят пряко на продуктивността 

в клъстера; В допълнение, международните инвеститори ползват облекчения 

относно осигуровките на служителите и могат да предложат по-конкурентни 

заплати, което обостря още повече проблема с кадрите при местните компании  

● Да се анализират възможностите за въвличане на заинтересованите страни в IT 

клъстера в диалог за развиване на София като умен град (Smart City) 

● Да се идентифицират компаниите, които създават собствени продукти в 

рамките на ИТ, чиято интелектуална собственост остава в България и да им се 

даде видимост 

● Да се анализира риска България и София да продължат да изостават в класацията 

на аутсорсинг дестинации поради повишаващи се цена и качество на IT 

продуктите и услугите и това да доведе до отлив на международни компании и 

Възложители. 

● С нарастващите възнаграждения в IT индустрията, се наблюдава очакване за 

повишаване на качеството на живот в столицата - като инфраструктура 

(особено в т.нар. “нови” жилищни квартали като Манастирски ливади, кв. Витоша 

и др.), чистота и др.     

● Да се съдейства за повишаване на видимостта  и познаваемостта на 

възможностите, предоставени от лабораториите в София Тех Парк за 

изпитване на нови продукти и услуги на сравнително ниски цени 

● Да се насърчи специализацията  в IT клъстера и създаване на по-голяма добавена 

стойност и интелектуална собственост посредством стимулиране 

разработката на български IT продукти и услуги 
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2.2.2 БИЗНЕС УСЛУГИ 

 

Клъстер Бизнес услуги е характеризиран от експертите в областта като клъстер с 

добро съотношение цена-качество (Knowledge Service), както и високотехнологичен 

(High-Tech) в някои аспекти. 

 

В настоящия анализ под Бизнес услуги се има предвид именно сборът на икономическите 

дейности за избраните сектори „Професионални дейности и научни изследвания” и 

„Административни и спомагателни дейности” в административната Столична 

община. 

Следва да се има предвид, че в рамките на Бизнес услуги са включени както местни 

услуги, така и такива за аутсорсинг, с изключение на IT аутсорсинг компании, които са 

включени в извадката в рамките на IT клъстер в т. 2.2.3 в настоящия доклад.  

 

1/ Количествен анализ 

Профил на клъстера (дял в икономиката на СО)  

Относителен дял на приходите в 
икономиката на СО 

Относителен дял на печалбата в 
икономиката на СО 

Над 3.7 млрд. лв.  - 3.2% от 
регистрираните приходи от компании в 
СО съгласно ГФО за 2015 година 

Приблизително 450 млн. лв. (9.4%) 

Ръст на приходите  Марж на печалбата  

25% спрямо базовата 2010 година 12%, измерено като съотношение на 
печалбата към приходите 

 

От данните може да се заключи, че относителният размер на клъстера в икономиката 

на Столична община е сходен с IT клъстера - разликите са в обхвата на 0.3 процентни 

пункта. От гледна точка на ръст обаче, разликите са значителни - IT клъстера е 

нараснал 8 пъти, а клъстер Бизнес услуги - с 25%. Интересно е, че при бизнес услугите 

се наблюдава по-висок марж на печалбата - 12% спрямо 9% за IT клъстера.  

Ограничение пред разработката на настоящия доклад е липсата на статистически 

представителна информация за Бизнес услугите с оглед на разделението аутсорсинг и 

други. В допълнение към данните за Бизнес услуги като цяло, са анализирани външни 

източници относно аутсорсинга на бизнес услуги, за да може да се представи по-богата 

моментна снимка на клъстера.  

Аутсорсингът като част от Бизнес услугите се развива активно през последните 10 

години. В Индекса за глобален аутсорсинг за 2017 година България заема 15-то място 

сред 55 държави, въпреки че губи позиции през последните две години (от 9-то място 

през 2014 г.) заради недостига на квалифицирана работна ръка и бизнес регулациите. 
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Аутсорсинг индустрията в България е концентрирана основно в София, като по 

последни оценки на Българската аутсорсинг асоциация над 90% от тези бизнеси са 

базирани в столицата. Предвид бурното развитие на сектора и двуцифрения годишен 

ръст на заетостта в сектора през последните години, Българската аутсорсинг 

асоциация прогнозира, че през 2018 г. оборотът на аутсорсинг индустрията ще 

достигне 1 млрд. евро, което означава, че аутсорсинга на бизнес услуги е около 

половината от всички дейности по предоставяне на бизнес услуги в Столична община.  

Критична маса на компании в клъстера 

Броят на компаниите в клъстер Бизнес услуги е значителен - над 10 000 компании, което 

се равнява на 28% от всички компании в Столична община, които реално са 

регистрирали дейност.  

Фигура 22 и 23. Брой компании и генерираните от тях приходи по тип компания 

  

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 
Микро-компаниите са преобладаващи - 91% и генерират значителен дял от приходите в 
клъстера - 38%.  Въпреки значително малкия им брой (7% от всички компании), малките 
компании създават 24% от приходите, което заедно с микро-компаниите прави над 
60% от оборота.  
 
Специализация и наситеност (Икономически дейности в рамките на клъстера) 

От гледна точка на специализация на икономическите дейности в рамките на клъстера, 

24% заемат Други професионални, научни и техническите дейности. Този клас включва 

голямо разнообразие от услуги, които обикновено се предоставят на търговски 

клиенти и за които се изискват по-напреднали професионални, научни и технически 

умения. 

Тези дейности включват дейности на консултанти, различни от архитектура, 

инженерство, управленско консултиране; дейности по технически консултации, 

дейности по изчисляване на строителни разходи; консултации по безопасност и охрана; 

бизнес посредничество при продажба на МСП и др.  

Следващи по размер се бизнес услугите, свързани с Управленско консултиране - 

консултации и оперативна помощ на предприятия и други организации по въпроси, 

свързани с управлението, като: 
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● Стратегическо и организационно планиране 

● Ре-инженеринг на бизнес процеси 

● Управление на промяната 

● Разработване на бизнес стратегии 

● Намаляване на разходите и други финансови въпроси 

● Разработване на процедури и програми за бюджетен контрол 

● Маркетингови цели и политика 

● Политики за управление на човешките ресурси 

● Други  

На трета позиция с 10,8% се намират Счетоводството, одита и данъчното 

консултиране, а непосредствено след тях Частни дейности по сигурността с 10,3%. 

Правните дейности са около 6%, а кол центровете, които са регистрирани със 

съответния код на дейност в СО, са 5%  

Фигура 24. Разпределение на икономически дейности в клъстера спрямо относителния 
дял на приходите 

 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Най-голям брой фирми се наблюдават при бизнес услугите по счетоводство, одит и 

данъчно консултиране (31,4%), Управленско консултиране (20,8%) и Други 

професионални, научни и технически дейности (20,6%) 
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Фигура 25. Разпределение на икономически дейности в клъстера спрямо относителния 
дял на броя компании от общия  

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Конкретните данни за относителен дял на икономическата дейност (първите 10 

дейности) от приходите, печалбата и служителите в рамките на клъстер Бизнес услуги 

са представени в Таблицата, както следва:  

 

Таблица 4. Относителен дял на приходите, печалбата и служителите по групи 

икономически дейности 

  

Икономическа дейност в рамките на Бизнес услуги Приходи Печалба Служители 

Други професионални, научни и технически 

дейности 23.7% 26.5% 9.5% 

Управленско консултиране 20.9% 32.6% 8.2% 

Счетоводство, одит, данъчно консултиране 10.8% 10.5% 11.7% 

Частни дейности по сигурността 10.3% 5.9% 34.8% 

Правни дейности 5.8% 9.7% 1.8% 

Дейности на кол центрове 5.0% 3.2% 5.5% 
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Дейности на централните управления 4.5% 0.7% 0.6% 

Други дейности по поддръжка на бизнеса 4.3% 2.9% 2.9% 

Осигуряване на човешки ресурси 2.9% 1.0% 6.1% 

Дейност на агенциите за временна заетост 2.0% 0.6% 4.0% 

 

Поради богатото разнообразие на икономически дейности в рамките на клъстер Бизнес 

услуги, е любопитно какво е разпределението им спрямо добавената стойност. Всички 

икономически дейности в рамките на клъстера могат да бъдат разделени в две 

направления съгласно номенклатурата на Евростат за високотехнологични индустрии 

и услуги по Nace Rev. 2. Това са: 

● Услуги, базирани на по-ниско ниво на познание 

Кол центровете с 31,8% са с най-голям дял спрямо приходите от услугите, базирани на 

по-ниско ниво на познание, следвани от дейности по поддръжка на бизнеса с ниска 

добавена стойност (27,6%) и административни услуги (8,4%).  

Фигура 26. Разпределение на икономическите дейности спрямо дела на приходите в 
рамките на услуги, базирани на по-ниско ниво на познание 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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● Интензивни на знание услуги 

Сред услугите, които са интензивни на знание, са други професионални, научни и 

технически дейности (28%) с почти една трета от всички интензивни на знание услуги 

в клъстера, както и Управленско консултиране (25%) с една четвърт.  

Счетоводство, одит и данъчно консултиране и Частни дейности по сигурността са 

съответно 12,8% и 12,2% от приходите при интензивните на знание услуги в клъстер 

Бизнес услуги.  

Фигура 27. Разпределение на икономическите дейности спрямо дела на приходите в 
рамките на интензивни на знание услуги 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

Ефикасност на използвания човешки ресурс (sales / employee) 

Най-висок регистриран приход на служител по данни от Търговския регистър се 

наблюдават при Дейности на централните управления, Правни дейности, Управленско 

консултиране и други професионални, научни и технически дейности. Наблюдава се 

флуктуация при различните видове дейности, което може да се обясни с разликите 

необходимия интензитет на познание при извършването им.  
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Фигура 28. Среден приход на 1 служител по групи икономически дейности в клъстера 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

Според проведените интервюта, в рамките на аутсорсинга, се очертават два основни 

проблема пред развитието на сектора, свързан с човешките ресурси: 

● Недостиг на кадри - като експертната оценка тук е около 5000-7000 експерта 

● Така наречения “Job Hopper” синдром - начин на мислене и на действие сред 

служителите, при който текучеството на персонала е високо и предполага 

честа смяна на работното място пред това да се задържат по-дългосрочно 

Във връзка с продуктивността на използвания човешки ресурс, според проучване на 

Българската аутсорсинг асоциация, аутсорсингът на интензивни на знание процеси 

(KPO) е секторът с най-голям дял на разходите на персонал за 1 компания съгласно 

изследване в над 400 компании, което се равнява на 6,5 млн. евро. Тази тенденция се 

дължи на по-големия размер на компаниите в сектора, както и по-високо заплащане в 

дейности с по-висока добавена стойност и интензивни на знание.  

KPO представлява аутсорсинг на ключови бизнес процеси, свързани с високо ниво на 

информация. Такива могат да бъдат научноизследователска и развойна дейност, 

финансови консултации и услуги, бизнес и технически анализ и др. KPO е под-разделение 

на BPO - аутсорсинг на бизнес процеси, но базирано на по-високо ниво на познание и 

процеси.  
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Експортен потенциал 

Съгласно доклад “Състояние и развитие на аутсорсинг индустрията”, декември 2017 г., 

СОАПИ, само за последните пет години износът на услуги от аутсорсинг индустрията 

в София нараства повече от тройно. През 2016 г. левовата равностойност на 

валутните приходи от износ на сектора достига 1,4 млрд. лв .  

Зависимостта от външни пазари може да се адресира посредством повишаване на 

качеството на предоставяните услуги и преминаване към дейности с по-висока 

добавена стойност, както и разработване на местни продукти и услуги, които да 

бъдат иновативни.  

  

2/ Диамант на М. Портър 

Фирмена стратегия, структура, конкуренция 

+ Конкурентоспособност на София като център за бизнес услуги и аутсорсинг в 

международен мащаб - в Индекса за глобален аутсорсинг за 2017 година България заема 

15-то място сред 55 държави 

+ Сравнително равномерно разпределение между компании, предлагащи бизнес услуги, 

ориентирани към аутсорсинг и местно предлагане 

+ Сравнително висок ръст – 25% с базова година 2010 

+ Голям брой компании – около 30% от всички компании, реално извършващи дейност на 

територията на Столична община 

+ Микро-компаниите (91%) генерират сравнително голям дял от приходите (38%) в 

клъстера в сравнение с други клъстери 

+ Диверсификация на икономическите дейности в рамките на клъстера 

- Зависимост на аутсорсинга от динамиката на международната икономика 

  

Факторни условия 

+ Над 97 000 заети в клъстер Бизнес услуги, над 68 000 от които в рамките на 

аутсорсинга 

+ Характерен за сектора е високият дял на заетите с висше образование (около 80% по 

Данни на НСИ) 

+ Висок дял на служители до 34-годишна възраст (около 40%) 

+ Средната заплата е приблизително два пъти по-голяма от средната за страната 

+ София демонстрира способността си да привлича и развива нови и перспективни 

бизнеси. 

+ Наличие на бизнес площи клас А. 

- Умерен недостиг на кадри на пазара на труда 

- Високо текучество на кадрите 

- Недостатъчен брой паркоместа в София 

  

Свързани и поддържащи индустрии 

+Добра телекомуникационна инфраструктура 

+Развит клъстер на финансови услуги, който обслужва бизнеса 
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+Добра международна видимост и маркетинг на аутсорсинг бизнес услугите 

  

Търсене 

+Както местно, така и международно – аутсорсингът е около половината от общо 

приходите за Столична община в рамките на клъстер Бизнес услуги 

3/ Клъстерна карта 

Аутсорсинг компаниите генерират около 53% от всички бизнес услуги в рамките на 

Столична община, разпределени в рамките на компании в сферата на Професионални, 

научни и технически дейности, Управленско консултиране, Счетоводство, одит и 

данъчно консултиране  и други.  

 

Компаниите все още не се кооперират достатъчно според експертите в областта, 

връзките и партньорствата са слаби, а пазарът е фрагментиран. От друга страна, 

благодарение на представителните организации в сектора, които работят например в 

посока намаляване на различията между образователната система и нуждите на пазара 

на труда, се наблюдава прогрес в посока партниране на различни заинтересовани 

страни.  Следва да се отбележи, че не съществува единна представителна организация 

за клъстер Бизнес услуги.  

 

Връзката със Столична община се осъществява предимно през Инвест София. 

Бизнесът отбелязва, че СОАПИ са проактивни при въвличане на бизнеса в дейности за 

развитие на бизнес услугите, включително аутсорсинга, генерират качествена 

секторна информация под формата на годишни доклади по индустрии и сектори и 

спомагат за представяне на сектора в международен план посредством събития и други 

събитийни формати.  

 

Свързаните и подкрепящите индустрии са хардуер и телеком, ИТ, бизнес 

инфраструктурата, финансовите услуги и други. От гледна точка на образование и 

обучение, се наблюдава недостиг при по-интензивните на знание бизнес услуги.  
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Компании Публичен сектор Свързани и подкрепящи 
индустрии 

Компании, предоставящи 

бизнес услуги, 

включително аутсорсинг в 

сферата на: 

- Професионални, 

научни и 

технически 

дейности  

- Управленско 

консултиране 

- Счетоводство, 

одит, данъчно 

консултиране 

- Частни дейности 

по сигурността 

- Правни дейности 

- Други 

- Министерски 
съвет (МС) 

- Министерство на 
икономиката (МИ) 

- Министерство на 
образованието 

- Българска агенция 
за инвестиции 

- Столична общинска 
агенция за 
приватизация и 
инвестиции (СОАПИ 
/ Инвест София) 

- Доставчици на 
хардуер 

- Телекомуникационна 
инфраструктура 

- Информационни 
технологии 

- Бизнес офис 
инфраструктура 

- Финансови услуги 
- Медии 

Асоциации / Браншови 
организации 

Образование и обучение Други 

- Българска 
аутсорсинг 
асоциация (БАА) 

- Институт на 
вътрешните 
одитори в България 
(ИВОБ) 

- Българска 
асоциация за 
управление на хора 
(БАУХ) 

- Българска 
асоциация на 
управленските 
консултантски 
организации 
(БАУКО) 

- Висши учебни 
заведения (СУ, УНСС, 
НБУ и др.) 

- Езикови гимназии 
- Други 

- Инициативи за 
включване в пазара 
на труда на хора с 
увреждания (напр. 
Jamba, Job Care, 
Evergreen Talents)  
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4/ Потенциални междусекторни зависимости 

● Свързаност с IT клъстер, тъй като част от услугите в IT са свързани с 

аутсорсинг и разликата между аутсорсинг на IT (ITO) и на бизнес процеси (BPO) все 

повече изчезва  

● Наблюдава се тенденция към развитие на т.нар. KPO или аутсорсинг на процеси, 

интензивни на знание.   

● Свързаност с IT клъстер по отношение на необходимостта от непрестанно 

развитие на човешкия ресурс от гледна точка на конкретни и меки умения, както 

и огромният недостиг на кадри (прибл. 30,000 специалисти) 

● Потенциал за трансфер на умения за МСП - във връзка с функции като управление 

на хора, стратегическо и оперативно планиране и отчитане и други, в рамките 

на други приоритетни сектори и клъстери 

  

5/ Препоръки 

● Подпомагане развитието на аутсорсинга в посока на по-висока добавена 

стойност и интензивни на знание процеси.  

● Потенциал за бъдещото развитие на клъстера в международен план е 

подпомагане промотирането му в международни издания, както и организиране на 

международни формати съвместно с търговските аташета на България в 

различни страни, Инвест София, които имат достъп до международни 

инвеститори и големи компании, бизнеса и представителните организации. 

● Разрешаването на високото текучество на персонала би могло да бъде 

адресирано чрез разширяване на достъпа на работодателите до служители 

посредством повече видимост на сектора и обучителни стажове и други 

инициативи още в рамките на средното образование.    

● Потенциал за създаване на междусекторни зависимости между доставчиците на 

бизнес услуги и малките и средни предприятия от други клъстери посредством 

поредица от малки събития с обучителен характер 
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2.2.3 ТУРИЗЪМ 

 

Клъстер Туризъм е характеризиран от експертите в областта като клъстер с добро 

съотношение цена-качество (Knowledge Service). 

 

Клъстерът включва икономически дейности в рамките на четири сектора: 

● Настаняване и ресторантьорство 

● Административни и подкрепящи дейности 

● Креативни и рекреативни индустрии 

● Транспорт и логистика 

 

1/ Количествен анализ 

Профил на клъстера (дял в икономиката на СО)  

Относителен дял на приходите в 
икономиката на СО 

Относителен дял на печалбата в 
икономиката на СО 

Над 3.4 млрд. лв.  - 2.9% от 
регистрираните приходи от компании в 
СО съгласно ГФО за 2015 година  

Приблизително 190 млн. лв. (3.9%) 

Ръст на приходите  Марж на печалбата  

65% спрямо базовата 2010 година 5.4%, измерено като съотношение на 
печалбата към приходите 

 

Относителният дял на приходите в икономиката на Столична община на клъстер 

Туризъм се равняват на приходите, които генерира IT клъстера - над 3.4 млрд. лв. или 

2.9%. Поради ниския марж на печалбата обаче 5.4%, делът на печалбата е по-нисък - 190 

млн. лв. в сравнение с 450 млн. лв. при бизнес услугите и 300 млн. лв. при информационните 

технологии. За петгодишен период, приходите са нараснали с 65%, което е повече от 

Клъстер Бизнес услуги (въпреки динамичния аутсорсинг сектор, аутсорсингът 

представлява половината от предоставените бизнес услуги).  

  

Интересно е да се отбележи, че през 2017 г. е отчетен устойчив ръст на 

туристическата индустрия в София. Увеличението на броя туристи е с 13%, а на 

реализираните от тях нощувки - с 15%. Още повече, по данни от ОП Туризъм, през 2017 

г. се наблюдава огромен скок в посетителите на столичното летище. Съгласно Доклад 

Туризъм в цифри, 2017 година, Общинско предприятие Туризъм, обслужените пътници 

през 2017 са почти шест милиона и половина (6 490 096) пристигащи и заминаващи, 

което е с 30% повече, спрямо предходната 2016 г. През 2017 г. общият брой на 

пристигналите пътници (българи и чужденци) на Летище София възлиза на 3.2 млн. 

посетители, което е с 30% повече спрямо 2016 г. Този ръст се дължи предимно на двете 

нискотарифни авиокомпании Wizz Air и Ryanair, които откриха нови линии и увеличиха 

честотата на някои от линиите си през изминалата година. 
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Критична маса на компании в клъстера 

Броят на компаниите в клъстер Бизнес услуги е голям - над 5,600 компании, което се 

равнява на 14.6% от всички компании в Столична община, които реално са регистрирали 

дейност.  

 
Фигура 29 и 30. Брой компании и генерираните от тя приходи по тип компания 

  

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Микро-компаниите отново преобладават, но техният дял от 82.4% е по-нисък в 

сравнение с бизнес услугите (91%). Прави впечатление, че най-голям дял от приходите 

генерират средните компании, които са едва 2.3%, а създават 40.9% от приходите. 

Големите компании са малко - едва 0.2%, но създават сравнително голям дял от 

приходите - 13.3%.  

Може да се заключи, че 2.5% от компаниите (средни и големи) генерират 54.2% от всички 

приходи. От друга страна  97.5% от компаниите (микро и малки) създават 45.7%.  

Ако изчислим средно годишния приход на една компания по размер - микро, малки, средни 

големи, и приемем хипотезата, че средните и големите компании нараснат двойно - 

съответно 4.6% са средните и 0.4% за големите, тази промяна би довела до увеличение 

на приходите в клъстера с около 92 млн. лева на годишна база - около 22 млн. лева за 

средните компании и 70 млн. лева за големите компании.   
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Таблица 5. Относителен дял на броя компании и на приходите в клъстера и 

средногодишен приход за 1 компания в абсолютна стойност 

 Брой компании (%) Приходи  

(%) 

Годишен приход  

за 1 компания (лв.) 

Микро 82.4% 17.2%           127 395 

Малки 15.0% 28.5%        1 157 214 

Средни 2.3% 40.9%     10 816 754 

Големи 0.2% 13.3%     35 231 923 

 

Специализация и наситеност (Икономически дейности в рамките на клъстера) 

Най-голям дял в генерирането на приходи имат дейностите, свързани с хазартни игри и 

залагания - 44.8%. Ограничение в настоящото изследване е невъзможността тези 

дейности да се разделят с оглед на туристи и местни граждани. Също така, по 

секторен разрез (а не клъстърен), Хазартните игри и залаганията се включват в сектор 

Креативни и рекреативни индустрии.  

Хазартните игри и залаганията включват експлоатация на обекти за залагане - казина, 

бинго зали и игрални съоръжения за хазартни игри, както и предоставяне на услуги по 

залагане - лотарийни игри и игри със залагания върху спортни състезания и др.   

Най-много компании, занимаващи се с тази икономическа дейност са микро-компаниите 

(58%) и малките компании (28%). Средните компании са 12%, а големите - 2%. 

Заведенията за хранене представляват 17.2% от приходите в клъстер Туризъм, 

следвани от туроператорите (13.2%) и хотелите (13.1%). 

По отношение на ресторантите и мобилните услуги за хранене (накратко - заведения 

за хранене), се наблюдава голям брой компании - 44% от всички в клъстера, които 

създават 17.2% от приходите и едва 5% от печалбата. Маржът на регистрираната 

печалба също е много нисък - под 2%. 
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Фигура 31. Разпределение на икономическите дейности в клъстера спрямо 
относителния дял на приходите 

 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Следващата по големина дейност е на туроператорите. Тук следва да направим разлика 

между туроператорите и туристическите агенции. Дейността на туроператорите 

включва предварително изготвяне на програма и организиране на пътувания с единна 

цена, продавани посредством туристически агенции или директно от 

туроператорите. Туристическият пакет може да включва няколко или всички от 

елементите транспорт, настаняване, хранене, посещения на мероприятия. 

Туроператорите съставляват 8% от компаниите и генерират 13.2% от приходите.  

Дейността на туристическите агенции е основно в продажбата на организирани 

пътувания, пътнически пътувания и настаняване, предлагани на едро или дребно на 

физически лица, предприятия и други организации. Тя е значително по-малка - с 2% от 

компаниите и 2.3% от приходите в клъстера.  

Най-голям брой компании се наблюдава при заведенията за хранене - 44% и питейните 

заведения - 20%, което е разбираемо, предвид по-трудната скалируемост на този тип 

бизнес.  
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Фигура 32. Разпределение на икономическите дейности в клъстера спрямо броя на 
компаниите 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

Фигура 33. Разпределение на добавената стойност в клъстера 

 

 
Дейностите са с превес на 
услугите, базирани на по-ниско 
ниво на познание - 55% от 
приходите, а останалите 45% 
имат по-висока добавена 
стойност.  
 
Източник: Търговски регистър и собствени 

изчисления 

 
 
 
 

Относно настаняването, по данни на ОП „Туризъм”, през 2017 г. в София са 

функционирали 553 места за настаняване, от които 462 категоризирани от кмета на СО 

и 91 категоризирани от Министерство на туризма. В сравнение с 2016 г. общият брой 

на местата за настаняване се е увеличил с 14%.  
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Фигура 34. Разпределение на обектите за настаняване по критерий брой звезди 

 

Най-голям дял представляват 

обектите с 1 звезда (49% от 

всички хотели), следвани от 

тези с категории 2 и 3 звезди, 

които както разгледахме по-

горе, генерират сравнително 

по-малки приходи за 1  служител 

годишно в сравнение с големите 

компании.  

Източник: ОП “Туризъм” 

Съществуват различни ставки за туристически данък за различните категории 

обекти за настаняване, съгласно Решение №65 на Столичния общински съвет (СОС) от 

2011 година. Данъкът за категория 1* е 0.4 лв., за 2* е 0.6 лв., за 3* е 0.8 лв., за 4* е 1 лев, а 

за 5* е 1.2 лв.  

За 2017 година са отчетени следния брой нощувки:  

Таблица 6. Статистика при обектите за настаняване  

Категория Ставка за 
туристически 
данък 

Брой обекти за 
настаняване 

Брой нощувки 
за 2017 г.  

Общо 
туристически 
данък 

1* 0.4 лв. 262 281931 112772 

2* 0.6 лв.  118 153686 92212 

3* 0.8 лв.  119 641130 512904 

4* 1 лев 30 900880 900880 

5* 1.2 лв.  10 467057 560468 
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Фигура 35. Разпределение на обектите за настаняване по тримерен показател Брой 
нощувки - Брой обекти и Обем на туристическия данък 

Източник: Дирекция общински приходи на Столична община  

На фигурата са представени 3 
показателя - по хоризонтала Брой 
нощувки, по вертикала Брой обекти 
за настаняване, а размерът на 
балона се определя от размера на 
дължимия туристически данък. 
Забелязва се, че обектите с 4*, 
въпреки малкия им брой (30 по 
официални данни) са регистрирали 
най-голямо търсене (900880) и 
съответен дължим туристически 
данък, тъй като ставката е 1 лев.   

По отношение на обектите 3* и 5* следва да се отбележи, че при обектите с 3* са 

направени почти 175,000 повече нощувки, но поради по-ниския туристически данък - 

при тях се дължи с около 50,000 лв. по-малко туристически данък. Разположението на 

балона на обектите с 3* по-високо по вертикала, не е задължително да е положително, 

предвид че с по-голям брой хотели (и съответно по-нисък туристически данък) се 

генерират сходни или по-ниски икономически резултати.  

Ако приемем хипотезата, че се запази по-високото ниво от 2017 г. на туристически 

поток към София, и увеличим броя на обектите 4* с 50% до 45 броя, това би генерирало 

допълнително половин млн. в туристически данък.  Това би подпомогнало развитието и 

на деловия и събитиен туризъм, който в Стратегия за развитие на София като 

туристическа дестинация 2017-2030 г. е посочен като втори по важност водещ 

туристически продукт в Столицата след културно-познавателния.  

По данни на ОП “Туризъм”, представени в таблицата по-долу, структурата на гостите 

според тяхната национална принадлежност показва доминиране на посетителите от 

страни – членки на Европейския съюз.  
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Таблица 7. Брой на гостите според пазара 

Пазар 2016 2017 

Италия 50995 69574 

Великобритания 51144 64716 

Германия 54705 61585 

Гърция 53649 57734 

Израел 42130 51472 

Турция 39426 44602 

САЩ 36652 41460 

Франция 29569 34379 

Испания 21906 33033 

Румъния 26996 30737 

Холандия 15584 24506 

Русия 20791 21728 

Сърбия 16819 19630 

Македония 17173 18064 

Китай 11602 17162 

Белгия 12040 16820 

Полша 15191 16782 

Австрия 14351 15852 

Украйна 14406 15520 

Унгария 9587 11433 

Други 183981 215353 

 
738697 882142 

 

През 2017 г. най-голям е броят на италианските туристи, следван от този на 

британските, немските и гръцките, чиито общ относителен дял е 29% от всички 

чуждестранни посетители в София. Видно от фигурата по-долу, при посетителите от 

Германия и Гърция не се наблюдава растеж за 2017 г. спрямо 2016 г. С по-нисък 

относителен дял, но огромен ръст за 1 година са пазари като Холандия (57%), Испания 

(51%), Китай (48%) и Белгия (40%). 
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Фигура 36. Разпределение на пазарите по двумерен показател Относителен дял и Ръст 
на чуждестранните гости 

Източник: ОП “Туризъм” 

Ефикасност на използвания човешки ресурс (sales / employee) 

Най-висок регистриран приход на служител по данни от Търговския регистър се 

наблюдават при Хазартни игри и залагания и Дейности на туроператорите, както и 

Други места за настаняване, където са включени хостелите по номенклатурата на Nace 

Rev. 2. Наблюдава се флуктуация при различните видове дейности, което може да се 

обясни с разликите необходимия интензитет на познание при извършването им.  
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Фигура 37. Среден приход на 1 служител по групи икономически дейности 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

Експортен потенциал 

Съотношението на гостите, настанили се в обекти за настаняване на територията 

на Столична община за 2017 г. е 35% към 65% в полза на чужденците. За една година, 

броят на чужденците, пренощували в настанителната база на Столична община са 

нараснали с 19%.  

2/ Диамант на М. Портър 

Фирмена стратегия, структура, конкуренция 

+ От 2010 досега, клъстер Туризъм се е разраснал с 65% с оглед на регистрираните 

приходи и около 9 пъти (829%) с оглед на регистрираната печалба 

+ Сравнително висока наситеност на компании в клъстера – над 5,500, регистрирани в 

Столична община 

+ В София има целогодишна заетост 

+- Половината от услугите са базирани на високо ниво на познание и имат по-висока 

добавена стойност 

- Недостатъчен брой обекти за настаняване във високия клас от световни вериги 

(четири и пет звезди) - въпреки инвестициите на Marriott и Hyatt, които ще отворят 

врати през 2020 г., наблюдава се и отлив на големи вериги - Шератон, Радисън и др.; също 

така - около 50% са обектите за настаняване с 1 звезда 

- Нисък марж на печалбата – 5.4% 
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Факторни условия 

+ Наличие на достатъчен брой кадри 

- Най-добрите кадри, след като получат добра подготовка, напускат страната и 

търсят реализация в чужбина 

- Липсва мотивация на кадрите, които остават да работят в България 

- Специализираната инфраструктура позволява провеждане на малки до средни събития 

във връзка с деловия и събитиен туризъм; само две до три локации в столицата (в 

зависимост от типа събитие) позволяват осъществяване на по-големи конференции, 

конгреси, събития.   

- Финансовите институции не позволяват разплащане с кредитни/дебитни карти от 

някои трети страни извън ЕС – като Китай, Индия, Австралия 

  

Свързани и поддържащи индустрии 

+ Добра транспортна обезпеченост в града 

+ Наличие на ниско-тарифни авиокомпании с редовни линии от и до София и ръст с 30% 

на обслужените пътници на столичното летище през 2017 г. спрямо 2016 г. 

+ Наличие на бизнес събития, свързани с основната специализация на икономиката в 

Столична община 

  

Търсене 

+ 65% от пристигналите гости в столицата по места за настаняване са чужденци 

+ Предимно от чуждестранни туристи от Италия, Великобритания, Германия и Гърция 

  

  



 

64 

ИЗСЛЕДВАНE НА МЕЖДУСЕКТОРНИТЕ 
ЗАВИСИМОСТИ 

3/ Клъстерна карта  
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Компании Публичен сектор Свързани и подкрепящи 
индустрии 

- Обекти за настаняване 

- Туроператори 

- Туристически агенции 

- Заведения за хранене 

- Питейни заведения 

- Обекти за хазартни игри и 

залагания 

- Министерски 
съвет 

- Министерство 
на туризма 

- Министерство 
на регионалното 
развитие и 
благоустройств
ото 

- Столична община 
и Общинско 
Предприятие 
“Туризъм” 

- Хранително-
вкусова 
промишленост 

- Транспорт и 
логистика 

- Строителство 
- Финансови услуги 
- Здравеопазване 
- Доставчици на 

хардуер и софтуер 
- Телекомуникационн

а инфраструктура 
- Медии 

Асоциации / Браншови организации Образование и обучение Други 

- Българската хотелиерска и 
ресторантьорска асоциация 
(БХРА) 

- Българска асоциация на 
туристическите агенции 
(БАТА) 

- Асоциация на 
българските 
туроператори и 
туристически агенции 
(АБТТА) 

- Висши учебни 
заведения (СУ, 
УНСС, НБУ и др.) 

- Професионални 
гимназии 

- София Тех Парк 
- Free Sofia Tour 
- Escape стаи  

4/ Потенциални междусекторни зависимости 

● Взаимообвързаност с клъстер Бизнес услуги във връзка с провеждане на 

международни събития в Столична община - деловият и събитиен туризъм е 

вторият водещ туристически продукт в Столична община, който може да се 

популяризира в международен мащаб и би донесъл както видимост на 

компаниите/индустриите, организатори на този тип събития, така и 

видимост на София като конгресен център. 

● Взаимообвързаност с финансовия клъстер, най-вече по отношение на 

възможности и ограничения при разплащанията на чуждестранни туристи - за 

да бъдат привлечени туристи от трети страни извън ЕС, е необходимо да се 

предвидят средства за разплащане.   

● Взаимообвързаност със Здравната и Фармацевтичната индустрия - В рамките 

на Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация е посочен 

здравния туризъм като туристически продукт с перспектива, поради 

наличието на естествени ресурси (над 30 минерални извора в района на Столична 

община), както и наличието на други предпоставки - като концентрация на 

специализирани медицински заведения за активно лечение.   

http://www.bhra-bg.org/
http://www.bhra-bg.org/
http://www.bhra-bg.org/
http://www.bhra-bg.org/
http://www.bhra-bg.org/
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● Допълване на културния профил на столицата с допълнителни туристически 

услуги в областта на спа и балнеоложкия туризъм, ски и планински туризъм, 

конгресен и бизнес туризъм, посещение на фестивали и международни културни 

мероприятия 

● Взаимовръзка с клъстер Строителство и Транспорт и Логистика по отношение 

на потенциално разширяване на столичното летище, предвид че оперира на 

максималния си капацитет 

 

5/ Препоръки 

 

● Насърчаване разкриването на нови редовни линии и увеличаване на честотата на 

полети, оперирани от нискобюджетните авиокомпании, предлагащи евтини 

самолетни билети до ключови и перспективни дестинации за развитието на 

София като туристическа дестинация 

● За да се развива оптимално туристическият бранш, е необходимо да се работи в 

посока инвестиции за разкриването на нови обекти за настаняване в по-високия 

клас (4 и 5 звезди), за да се генерира по-добър икономически ефект върху града  

● Подобряване на маркетинговите комуникации за развитие на международния 

конгресен туризъм и други туристически продукти 

● Развитие на специализираната инфраструктура (посредством Публично-частни 

партньорства) за развитие на деловия и събитиен туризъм в столицата, 

включително обозначените места за провеждане на събития на открито и 

обезпечаването им съответно с ток, вода и т.н. 

● Повишаване на събираемостта на данни и информация за развитие на туризма, 

както и ползването им за целенасочен мониторинг, анализ, планиране и 

подобрение на мерките и действия в клъстера - например да се събира на 

регулярна база информация относно разходите, които туристите извършват на 

територията на Столична община, в допълнение към статистиката за 

нощувките; събиране на информация от телеком операторите относно 

активиран роуминг, за да се засече реалния брой туристи и др.  

● Анализ на потенциални възможности за повишаване на ефикасността и 

удължаване на туристическия престой, свързан с бизнес и конгресни посещения, 

посредством обвързването му с други продукти и икономически дейности като 

хазартни игри и залагания/спа/уелнес туризъм/друго.  
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2.2.4 ФИНАНСОВИ УСЛУГИ 

 

Клъстер Финансови услуги е характеризиран от експертите в областта като 

високотехнологичен / базиран на високо ниво на познание (High-Tech). 

 

Следва да се има предвид, че в обхвата на анализа е клъстера не се включват 

застрахователни услуги (попадат в обхвата на клъстер Застрахователни услуги).  В 

клъстер Финансови услуги са обхванати дейности на холдингови дружества, 

инвестиционни фондове (вкл. със специална инвестиционна цел, взаимни фондове и др), 

финансов лизинг, други форми на предоставяне на кредит, предоставяне на други 

финансови услуги (без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване), управление 

на финансови пазари, посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки, други 

спомагателни дейности (консултантски услуги при инвестиране), управление на 

фондове.   

1/ Количествен анализ 

Профил на клъстера (дял в икономиката на СО)  

Относителен дял на приходите  Относителен дял на печалбата 

Над 2.5 млрд. лв.  - 2.1% от 
регистрираните приходи от компании в 
СО съгласно ГФО за 2015 година 

Приблизително 670 млн. лв. (14%) 

Ръст на приходите  Марж на печалбата  

167% спрямо базовата 2010 година 27%, измерено като съотношение на 
печалбата към приходите 

Относителният дял на приходите в столичната икономика е 2.1%, но по-интересното 

е, че както абсолютната стойност, така и относителният дял от реализираната 

печалба в столицата е много висок - над 14%, което се дължи на високия марж - 27%. 

Ръста на клъстера е сравнително висок - 167%, като средният ръст за периода 2010 - 

2015 г. е 100% за избраните 20 клъстера в рамките на осемте сектора.   

По отношение на банковите институции, към декември 2017 г. в България работят 27 

банки, като пет от тях са клонове на чуждестранни банки. Общата сума на активите 

им нараства с 6,2% до 97,8 млрд. лв. (50 млрд. евро) към 31 декември 2017г. спрямо същия 

период на 2016 г.  по данни от БНБ.  

По информация от Асоциация на банките в България, през 2017  г. беше сключена сделката 

между белгийската KBC, едноличен акционер в СИБАНК ЕАД, попадаща във втора група, и 

гръцката National Bank of Greece за придобиването на дъщерната й Обединена българска 

банка АД, намираща се в първа група банки. Вливането на СИБАНК в Обединена българска 

банка бе факт през февруари 2018г., което поставя новата банка на трето място по 

размер на активите. В началото на 2018 г. Столична община продава мажоритарния си 

дял от 67,65% в Общинска банка АД, която се намира във втора група банки, на Novito 

Opportunities Fund AGmvK.  
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Критична маса на компании в клъстера 

Броят на компаниите в обхвата на финансовия клъстер, които са регистрирани в 

Столична община съгласно данни от Търговския регистър, е малък - приблизително 600 

компании, което се равнява на 1.6% от всички компании. 

 

Микро-компаниите преобладават (79%), най-голям обем на приходите е генериран от 

малките компании - с 15% от компаниите се генерира 32% от общите приходи. От 

гледна точка на приход за 1 компания, най-много годишен оборот генерират средните и 

големите компании със средно 36 млн. лв и 30 млн. лв. за съответния тип компания.   

Фигура 38 и 39. Брой компании и генерираните от тях приходи по тип компания 

  

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Въпреки че финансовият сектор в България е концентриран предимно в столицата, 

поради малкият брой на компаниите е некоректно да се твърди, че съществува 

необходимата наситеност и концентрация на компании първо от гледна точка на 

сравнителен анализ с другите клъстери в обхвата на настоящото изследване и второ, 

от гледна точка на международната специализация и финансови клъстери, като напр. 

този във Франкфурт. Още повече, в София и България липсват ключови компании от 

свързаните и поддържащите индустрии (повече информация - в т. Клъстерна карта).  

 

Икономически дейности в рамките на клъстера - специализация и наситеност 

Четири дейности формират гръбнака на финансовия сектор и това са: 

● Дейност на холдингови дружества (32.5%) - холдинговите дружества 

притежават активи  (контролен пакет от акции) на група от дъщерни 

дружества, като основната дейност на холдинговото дружество е 

притежаване на собствеността на групата. Холдинговите дружества могат да 

обединяват собствеността на компании от различни икономически дейности.  

● Други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 

(27.3%) - тук се включват факторинга, т. нар. микрофинансиращи компании, 

които предоставят бързи кредити на крайни клиенти, компании за събиране на 

вземания, финансови къщи и други 
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● Услуги по предоставяне на кредити (20.5%) - тази група включва икономически 

дейности като предоставяне на финансови услуги, свързани с предоставяне на 

заеми от финансови институции (заеми / ипотеки / кредитни карти и прочие). 

Включените услуги са предоставяне на потребителски кредити, финансиране на 

международна търговия, финансиране на бизнеса, предоставяне на парични заеми 

извън банковата система, дейност на заложни къщи и др.  

● Финансов лизинг (16.6%), където срокът на наемния договор приблизително 
покрива предполагаемия икономически живот на актива и лизингополучателят 
придобива всички изгоди от неговото ползване и поема всички рискове, свързани 
с неговото притежание, като правото на собственост на актива може да бъде 
или да не бъде прехвърлено.  

Фигура 40. Разпределение на икономическите дейности спрямо относителния дял на 
приходите в рамките на клъстера 

 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Най-голям брой компании се наблюдава при услуги по предоставяне на кредити (31.8%), а 
най-голям относителен дял от приходите при Дейност на холдингови дружества 
(32.5%) и Други финансови услуги (27.3%) 
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Фигура 41. Икономически дейности спрямо дела на компаниите и на приходите в 
клъстера 

 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

 

Ефикасност на използвания човешки ресурс (sales / employee) 

Най-висок регистриран приход на служител по данни от Търговския регистър се 

наблюдават при Дейност на холдингови дружества и Финансов лизинг, съответно 721 

хил. лв и 444 хил. лв.  

 

Очертават се и големи флуктуации между различните групи икономически дейности по 

показателя приход на 1 служител, въпреки че всички икономически дейности във 

финансовия сектор са класифицирани като други интензивни на знание услуги. По-

ниския резултат при Услуги по предоставяне на кредити се дължи на факта, че около 

половината заети в сектора са концентрирани в тази икономическа дейност.  
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Фигура 42. Среден приход на 1 служител по групи икономически дейности 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

Експортен потенциал 

Съгласно проведените дълбочинни интервюта, финансовият сектор в столицата е 

предимно насочен към националната икономика и потребление.  

2/ Диамант на М. Портър 

Фирмена стратегия, структура, конкуренция 

+ Развиващи се IT и Бизнес услуги в столичната икономика, които са взаимосвързани с 

финансовия сектор 

+ В рамките на клъстер финансови услуги се наблюдава марж на печалбата от 27%, 

изпреварван само от Развойна и изследователска дейност във Фармацията 

+ Клъстерът е нараснал със 167% от 2010 година до 2015 година от гледна точка на 

приходи на компаниите 

- С малки изключения, дигиталната трансформация във финансовия сектор се случва 

бавно 

- Сравнително малък брой компании – малко над 600 

  

Факторни условия 

+ Приходите за 1 служител в рамките на клъстера показват, че със сравнително по-

малък човешки ресурс (около 12,000 служители), се генерират 2.5 млрд. лева (2% от 

столичната икономика). 

+ Добре образовани и подготвени кадри, при които не се наблюдава голямо текучество 

+ Добра телекомуникационна инфраструктура 

+- Високи нива на регулация на сектора 

  

  



 

72 

ИЗСЛЕДВАНE НА МЕЖДУСЕКТОРНИТЕ 
ЗАВИСИМОСТИ 

Свързани и поддържащи индустрии 

+ Наличието на бързо развиващ се IT сектор и предприемачество са предпоставка за 

развитие на Финтех решения за клъстера на финансови услуги 

+ Наличие на традиционен строителен сектор, чиято дейност е тясно обвързана с 

финансовите услуги 

-Липса на производства с достатъчна наситеност и критична маса в Столична община 

  

Търсене 

-Предимно локално, с оглед на международната специализация и веригите на добавена 

стойност 

-Несофистицирано, ориентирано към потребление 

  

 3/ Клъстерна карта 

Както бе уточнено и по-горе, броят на компании не е голям (малко над 600) в рамките на 

Столична община, предвид, че по-голямата част от финансовите организации са 

регистрирани в столицата. Основната специализация е в обхвата на икономически 

дейности по холдинговите дружества, услугите, кредитирането и финансовия лизинг, 

които са съсредоточени в банкови и небанкови финансови институции, холдингови 

дружества, финансови посредници и др. Експертите оценяват броя на компаниите като 

достатъчен, предвид насочеността към националния пазар и по-скоро обслужващата 

роля на финансовите организации спрямо икономиката на Столична община.  

 

По отношение на взаимовръзките между компаниите - резултатите от дълбочинните 

интервюта показват, че съществува конкуренция както между банките, така и в 

отношенията банки-небанкови финансови институции. От друга страна, пилотната 

инициатива София Лаб (https://sophia-lab.eu), която представлява тинк танк  или 

лаборатория за растеж и развитие с насоченост към анализа и въздействието в сфери 

като Финтех, Телеком и други, поставя основа за сътрудничество както на банки (като 

Уникредит, Експресбанк, Райфайзен, Прокредит), така и на организации от други 

сектори - като ИТ, телекоми, медии, консултанти и др. По отношение на банковия 

сектор, когато се идентифицира структурна тема от съвместен интерес, разпозната 

като обща от няколко банки, София Лаб служи като катализатор за срещи и обмяна на 

идеи и информация и спонсорство на интелектуалното производство. 

 

По отношение на публичните институции, интересно е да се отбележат два 

инструмента за партньорства за финансиране на МСП и стартиращи предприятия 

посредством банкови и небанкови финансови институции: 

● Он-лендинг програма Прогрес на Българска банка за развитие, която цели да 

помогне за увеличаване на достъпа на микропредприятия до финансиране и да 

мобилизира местен ресурс за формирането на портфейл от микро сделки за он-

лендинг финансиране на микрокредити и микролизинги на микропредприятия чрез 

посредници. В момента програмата е в процес на погасяване на заемите (до 2019 

г.) 

● Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ към ФМФИБ (Фонд 

мениджър на финансови инструменти в България) - Финансирането е под 

https://sophia-lab.eu/
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формата на микрокредити и е предназначено за стартиращи и социални 

предприятия. 
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Компании Публичен сектор Свързани и подкрепящи 
индустрии 

- Банки 

- Небанкови 

финансови 

институции 

- Холдингови 

дружества 

- Финансови 

посредници 

- Други 

- Министерски съвет 
- Министерство на 

финансите 
- Българска народна 

банка (БНБ) 
- Българска банка за 

развитие (ББР) 
- Комисия за финансов 

надзор (КФН) 
- Фонд мениджър на 

финансови 
инструменти в 
България (ФМФИБ) 

- Столична община, 
дирекция Финанси с 
прилежащите отдели 

- ИТ 
- Финтех 
- Строителство 
- Бизнес услуги 

(консултантски 
услуги, одит, 
правни услуги) 

- Доставчици на 
хардуер 

- Телекомуникацион
на 
инфраструктура 

- Медии 

Асоциации / Браншови 
организации 

Образование и обучение Други 

- Асоциация на 
банките в България 
(АББ)  

- Българска 
асоциация за дялово 
и рисково 
финансиране (BVCA) 

- Висши училища (СУ, 
УНСС, НБУ и др.) 

- Професионални 
гимназии (като НТБГ и 
НФСГ) 

- Българска 
фондова борса 
(БФБ) 
 

 

  

4/ Потенциални междусекторни зависимости 

● Потенциални партньорство с IT клъстера по отношение на дигиталната 

трансформация на финансовите институции, включително Финтех, управление 

на процеси, управление на отношенията с клиентите, управление на 

информацията, киберсигурност и други 

● Партньорства по отношение на превенция срещу финансовите измами, свързани 

с онлайн продукти/услуги/комуникация като: 

○ Измами с компрометирани бизнес имейли/имейли, привидно изпратени от 

ръководител в компанията – измамници се представят за ръководители 

в организацията и заблуждават лицето, за да плати фалшива фактура или 

да направи неразрешен трансфер от бизнес сметката на компанията. 
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○ Измами с фактури – измамниците се свързват с лицето, представяйки се 

за доставчик или кредитор. Те се опитват да го подведат да плати 

предстояща фактура на неправилна банкова сметка, контролирана от 

тях. 

○ Банкови фишинг имейли, Банкови фишинг sms-и, Банкови фишинг 

обаждания – лицето получава измамно обаждане, sms или имейл, с които се 

опитват да го измамят да сподели своя лична и/или финансова 

информация, която след това се използва за престъпни цели. 

○ Подправени банкови сайтове – измамниците използват фишинг имейли, 

съдържащи линк към подправения уеб сайт на банката, който изглежда 

почти като автентичната уеб страница. По този начин искат да 

съберат лични и финансови данни на лицето с цел злоупотреби. 

○ Кражба на лични данни чрез социалните мрежи – измамниците събират 

лична информация за лицето чрез социалните медии, като данните могат 

да помогнат на престъпниците да достъпят банкови сметки, да получат 

кредит или да извършват друга нелегална дейност от името на лицето. 

○ Инвестиционни измами и измами при онлайн пазаруване – предлагат се 

примамлива оферта, свързана с доходоносни инвестиционни 

възможности или много изгодно предложение за пазаруване, на което 

лицето да отговори. 

● Потенциал за взаимодействие със сектор Строителство по отношение на 

ипотечните кредити и недвижимото имущество, които представляват 

значителен дял от приходите и пазара.  

 

5/ Препоръки 

●  Да се стимулира комуникацията между банките и небанковите финансови 

институции по отношение на финансови услуги като предоставяне на бързи 

кредити (микрофинансиране) за крайни потребители и за малки и средни 

предприятия 

● Да се стимулира финансовата грамотност на жителите в Столична община с 

оглед на разграничение между потребление и инвестиции 

● Да се анализират възможностите за споделен риск при финансиране на МСП по 

примера на Он-лендинг Програма Прогрес на ББР (Българска банка за развитие), 

която цели са да помогне за увеличаване на достъпа на микропредприятия до 

финансиране и да мобилизира местен ресурс за формирането на портфейл от 

микро сделки 

● Да се анализира възможността Общински гаранционен фонд да включи в обхвата 

на контрагентите си и небанкови финансови институции 

● Въпреки че експертите споделят, че има достатъчен брой, добре подготвени 

кадри, е идентифицирана необходимостта от развиване на меки умения у 

служителите.  
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2.2.5 ФАРМАЦИЯ 

В рамките на първоначалния количествен анализ на осемте сектора бяха 

идентифицирани 20 клъстера, от които да бъдат изведени приоритетните 

такива, както и междусекторните зависимости между тях, които да послужат 

за отправна точка при разработване на цели, мерки и препоръки в Етап 4.  

 

Следва да се има предвид обаче, че клъстер Фармация не е представен в неговата 

цялост. В Столична община има две основни направления в клъстера - 

Производство и Изследователска и развойна дейност. В извадката от осем  

сектора, се включва развойната дейност, която е част от сектор 

Професионални, научни и технически дейности, но не се включва 

Производството.  

 

Въпреки че клъстерът по обем е сравнително малък, той се отличава с 

изключително висок марж на печалбата (28%), висока добавена стойност 

(Високо-интензивни на знание услуги),  ръст на заетите и висока ефикасност на 

човешкия ресурс и показва потенциал за развитие с оглед на наличния човешки 

ресурс, набор от заинтересовани страни и позициониране както в национален, 

така и в международен мащаб.  

 

С оглед на разглеждане на клъстера в неговата цялост, в настоящия анализ 

добавяме и производствения аспект на клъстер Фармация и ще го разглеждаме в 

неговата цялост.  

 

Клъстерът е идентифициран от интервюираните експерти като 

високотехнологичен (High-Tech), с традиции и създадено местно ноу-хау (Historic 

know-how based), добро съотношение цена-качество.  

1/ Количествен анализ 

Профил на клъстера (дял в икономиката на СО) 

Относителен дял на приходите  Относителен дял на печалбата 

Над 0.7 млрд. лв.  - 0.6% от 
регистрираните приходи от компании в 
СО съгласно ГФО за 2015 година 

Приблизително 145 млн. лв. (3%) 

Ръст на приходите  Марж на печалбата  

121% спрямо базовата 2010 година 27.55% - Развойна и изследователска 
дейност във Фармацията 
20.45% - Като цяло за клъстер Фармация, 
включително Производствените 
икономически дейности 
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Критична маса на компании в клъстера 

Компаниите в клъстера са малко - около 100 на брой по данни от Търговския регистър, 

които са регистрирали дейност. Това са едва 0.2% от всички компании в Столична 

община. Въпреки това, относителният дял на печалбата е 50% (145 млн. лв.) от тази, 

генерирана в IT клъстера (300 млн. лв.).  

В този клъстер се наблюдава различна моментна картина относно броя компании и 

генерирания приход, като най-очевидно е че в 6% от компаниите (големите) се създава 

огромен дял от приходите - 87%. Микро предприятията създават едва 2% от общия 

приход в икономиката на Столична община в частния сектор.  

Фигура 43 и 44. Брой на компаниите и генерираните от тях приходи по тип компания 

  

 Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

Икономически дейности в рамките на клъстера - специализация и наситеност 

Най-голям дял от клъстер Фармация се откроява при Други изследвания и 

експериментални разработки (50.6%), които включват и клиничните изследвания, но не 

включват биотехнологиите, които са обособени в отделна група икономически 

дейности. Производството на фармацевтични препарати и основни фармацевтични 

продукти представляват също огромен дял от клъстера - 42.1%. 

Производството на парфюми и тоалетни препарати е 6.7%, а Научни изследвания и 

експериментални разработки в областта на биотехнологиите представляват 0.6% от 

приходите в клъстера.  

Може да се заключи, че производствената част се равнява на половината от клъстера 

(48.8%), при която дейностите са от средно до високо технологично ниво на 

производство, а развойните и експериментални дейности са 51.2%, при които 

икономическите дейности са високотехнологични и високо интензивни на знание.  

Следва да се има предвид, че настоящият количествен анализ се базира на данни от 

Търговския регистър, където са обособени юридически лица, които регистрират 

дейност в сферата на Фармацията.  
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Фигура 45. Разпределение на икономическите дейности спрямо относителен дял на 
приходите в клъстера 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 

По отношение на показателя приходи на 1 компания, най-добре се представя 

икономическата дейност Производство на фармацевтични препарати и основни 

фармацевтични продукти и непосредствено след това Други изследвания и 

експериментални разработки, където средногодишния приход на компания варира между 

10 и 13 млн. лв.  

Фигура 46. Брой компании и приходи по групи икономически дейности 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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Ефикасност на използвания човешки ресурс (sales / employee) 

Фигура 47. Среден приход за един служител на годишна база 

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления, хил. лв,  

Приходът на служител е измерител, който показва до известна степен каква стойност 

или какъв приход е генерирана в компанията за 1 година за 1 служител и служи за отправна 

точка при измерване на ефикасността на човешкия ресурс. Най-високи стойности 

наблюдаваме при най-високо технологичната икономическа дейност - изследванията и 

експерименталните разработки.  

Тук обаче следва да бъде отчетено мнението на експертите в областта - по време на 
проведените дълбочинни интервюта, по отношение на клиничните изследвания бе 
уточнено, че те представляват сервизно изследване, което съставлява в същината си 
провеждане на част от научноизследователския и експериментален процес по 
конкретно задание, най-често от чуждестранен Възложител, при когото остава и 
създадената интелектуална собственост. Това предполага няколко области за 
подобрение: 

● Необходимостта да се трансформира клъстера от сервизни към цялостни 

изследвания 

● Въпреки че се създава ноу-хау при служителите, интелектуалната собственост 

не остава в рамките на държавата, а се трансферира към Възложителите, които 

в по-голямата част са големи международни компании  

2/ Диамант на М. Портър 

Фирмена стратегия, структура, конкуренция 

+Клъстерът е идентифициран от интервюираните експерти като 

високотехнологичен (High-Tech), с традиции и създадено местно ноу-хау (Historic know-

how based), добро съотношение цена-качество.  
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+ Най-висок марж на печалбата от всички разглеждани клъстери в осемте сектора, 

особено в частта изследвания и експериментални разработки (28%) 

+ Клъстер Фармация е генерирал 145 млн. лв. печалба за 2015 г., което представлява 50% 

от регистрираната печалба на IT клъстера в столичната икономика 

+ Изключително високо ниво на добавена стойност – на технологии и на познание 

съгласно номенклатурата на Евростат за класификация на икономическите дейности 

+- Малък брой компании, но с висока ефикасност при използване на човешкия ресурс 

+- Повечето компании са подизпълнители и рядко създават цялостни изследвания 

-Нисък дял от приходите в икономиката на Столична община – 0.7 млрд. лв. (0.6%) 

  

Факторни условия 

+Наличие на висши учебни заведения, които подготвят фармацевти, лекари, химици и 

други експерти, необходими за развитие на клъстера 

+Наличие на изследователски центрове към университетите 

+ Добро съотношение цена-качество на продуктите и услугите 

- Клъстерът не е застъпен в стратегическите документи за развитие на София 

и не са предвидени мерки за стимулиране развитието му 

  

Свързани и поддържащи индустрии 

+ Добре развита медицина в столицата – наличие на лечебни заведения, лекари и други 

условия, и предпоставки за развитие на персонализирана медицина 

+ Развит клъстер транспорт и логистика 

+ Предпоставки за развитие на уелнес и здравен туризъм 

+- Наличие на лаборатории, но ограничен достъп до публичните такива 

  

Търсене 

+- По отношение на научните изследвания и експерименталните разработки – 

предимно от международни Възложители, което от една страна свидетелства за 

износната ориентация на икономическите дейности, но от друга – обуславя 

интелектуалната собственост също да бъде трансферирана към Възложителите 

3/ Клъстерна карта 

Компаниите в клъстер Фармация са основно три вида - свързани с 

научноизследователска и развойна дейност, експериментални разработки и 

производство. Броят на компаниите е малък, но генерира значителен дял от печалбата 

в столичната икономика. Взаимодействието между компаниите се осъществява 

основно посредством браншовите организации.  

 

Необходимо е да се установи по-високо ниво на координация между компаниите в 

клъстера и другите заинтересовани страни с цел да се предвидят действия и мерки за 

по-нататъшното развитие на клъстера. В София се наблюдават наличие на отделните 

елементи на клъстеризация, но е необходимо да се повиши колаборацията и 

взаимодействието.  

 

Интересно е да се отбележи, че Инвест София е идентифицирала Биотехнологиите 

като икономическа дейност с приоритетно значение при привличане на чужди 
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инвестиции, но Фармацията като цяло не присъства в стратегически и други 

документи.  
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Компании Публичен сектор Свързани и подкрепящи 
индустрии 

- Програмиране 

- Консултантски 

услуги 

- Инсталиране на 

софтуер 

- Обработка на данни 

- Хостинг 

- Други софтуерни 

разработки 

- Компютърни игри 

- Министерски съвет 
(МС) 

- Министерство на 
здравеопазването (МЗ) 

- Национален съвет по 
цени и реимбурсиране 
на лекарствените 
продукти (НСЦРЛП) 

- Изпълнителна агенция 
по лекарствата (ИАЛ) 

- Столична общинска 
агенция за 
приватизация и 
инвестиции СОАПИ / 
Инвест София 

- Други 

- Доставчици на 
хардуер 

- Телекомуникацион
на 
инфраструктура 

- Електроника 
- Бизнес услуги 
- Финансови услуги 
- Медии 

Асоциации / Браншови 
организации 

Образование и обучение Други ключови 
организации / звена 

Асоциации / Браншови 
организации: 

- Българска 
генерична 
фармацевтична 
асоциация (БГФА) 

- Асоциация на 
научноизследовате
лските 
фармацевтични 
производители в 
България (ARPharM) 

- Български 
фармацевтичен 
съюз (БФС) 

- Българска 
асоциация на 
търговците на 
дребно с лекарства 
(БАТЕЛ) 

- Други 

- Висши училища (МУ, СУ, 
НБУ и др.) 

- Професионални 
гимназии - 
Професионална 
гимназия по екология и 
биотехнологии "Проф. 
д-р Асен Златаров"; 
Професионална 
гимназия по химични и 
микробиологични 
технологии "Проф. 
Пенчо Райков"; 
Професионална 
гимназия по 
хранително-вкусови 
технологии "Проф. д-р 
Г. Павлов" 

- Българска 
академия на 
науките с 
прилежащите 
институти (БАН) 

- Катедра по 
инженерна химия 
и фармацевтично 
инженерство към 
СУ 

- Център за 
приложни науки и 
иновации (CASI) 

- София Тех Парк  
(в частност 
лабораторния 
комплекс) 
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4/ Потенциални междусекторни зависимости 

● Взаимодействие с IT клъстер и Клъстер Бизнес услуги по отношение на т. нар. 

Knowledge process outsourcing, в който големи международни компании възлагат 

на подизпълнители изпълнението на комплексни задачи и намиране на бизнес или 

IT решения. KPO обхваща процеса на събиране, управление, анализ и предоставяне 

на обективна решения за бизнеса, включително във фарма сектора 

● Взаимодействие с Бизнес услуги във връзка с предоставяне на консултантски 

услуги за фармацевтичните компании - управленско консултиране, юридически 

услуги, други 

● Взаимовръзка с клъстер Туризъм по отношение на потенциала на София да 

развива уелнес и здравен туризъм, благодарение на наличните минерални ресурси 

● Взаимодействие между клъстер Фармация, Медицина и Туризъм по отношение на 

т.нар. персонализирана медицина, в която лечението се разработва спрямо 

нуждите на конкретния пациент, както и здравен туризъм, за да могат да се 

привличат чуждестранни посетители/пациенти.  

● Взаимодействие с клъстер Транспорт и логистика по отношение на развиване на 

специализирани превози на входящи материали и изходящи резултати от 

процесите в клъстера, които понастоящем се извършват предимно от 

международни спедитори 

● Взаимовръзка с IT по отношение на гарантиране, проследимост и контрол на 

процесите 

5/ Заключения и Препоръки 

● Подпомагане на взаимовръзката между IT - Фармация - Бизнес услуги с цел по-

ускорено развитие на KPO.  

● Подпомагане на взаимовръзката между Фармация - Медицина - Туризъм за 

изследване на перспективите за иницииране на персонализирана медицина и 

здравен туризъм в Столична община.  

● Подпомагане на взаимодействието между различните заинтересовани страни- 

компании, университети и институти, други ключови организации с цел 

създаване на нови продукти / услуги и ноу-хау  

● Подпомагане на видимостта на клъстер Фармация и успешните истории в 

международен план с цел стимулиране на развитието на клъстера и 

позиционирането му в международен план 
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2.2.6 ДРУГИ КЛЪСТЕРИ 

1/ Строителство 

В рамките на изследваните осем сектора, клъстер Строителство показва най-висок 

дял на приходите - 23% от извадката. От гледна точка на цялостната икономика на 

Столична община, клъстерът заема 7% от всички регистрирани приходи на компании. 

Маржът на клъстера е нисък 5%, а ръста на приходите за петгодишния период между 

2010 и 2015 г. е 35%. Това показва, че клъстер Строителство е традиционен за 

столичната икономика, има умерен ръст и значителен дял от икономиката.  

 

Клъстерът е с по-ниско ниво на интензитет на познание, има немалък брой компании - 

над 4,800 (12.6%) от регистрираните фирми в столицата), като най-голям брой 

компании има в икономическа дейност Строителство на жилищни и нежилищни сгради. 

 

По отношение на икономическите дейности, първите 10 формират 92% от приходите 

в целия клъстер и те са както следва: 

 

Икономически дейности в клъстер Строителство Дял от приходите  

в клъстера 

Строителство на жилищни и нежилищни сгради 32% 

Строителство на пътища и магистрали 21% 

Други строителни проекти   7% 

Други специализирани строителни дейности 7% 

Изграждане на железопътни линии и подземни железници 6% 

Проекти за ВиК комунални услуги 5% 

Водопроводни, отоплителни и климатични инсталации 4% 

Хидропроекти 3% 

Подготовка на обектите 3% 

Други довършителни работи 3% 

 

По отношение на размера на компаниите – микро-компаниите са най-голям брой - почти 

4000 и представляват 80.4% от всички предприятия в клъстера. Те създават приходи, 

равняващи се на 19% от всички в клъстера.  

 

Най-значими по отношение на генериране на приходи в столичната икономика са 

средните и големите компании, които създават почти 60% от оборота, а като брой са 

едва 3.6% от всички компании - около 170.  
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Фигура 48. Брой компании и генерираните от тях приходи по тип компания 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления  

Строителството се явява предпоставка за развитие на останалите ключови и 

перспективни клъстери: 

● По отношение на IT и бизнес услуги - осигурява необходими сграден фонд, 

предназначен за офисни пространства 

● По отношение на Туризма - създава инфраструктурните условия за развитие на 

конгресния туризъм посредством строителство на зали, помещения за събития 

и други.  

● Във връзка с Фармацията и Туризма - строителния сектор създава предпоставки 

за развитие на инфраструктура за уелнес и здравен туризъм 

● Взаимодействието между сектор Финанси и Строителство е силно - 

необходимите средства за реализация на строителните работи се осигуряват 

или гарантират от банките 

2/ Транспорт и логистика 

 

Клъстер Транспорт и логистика по обем приходи е втори в извадката от клъстери след 

Строителство с 16% относителен дял на приходите в рамките на избраните пет 

сектора и 5% от приходите общо в столичната икономика. Маржът на печалбата е по-

нисък от клъстер Строителство - 2.4%, а ръста е сходен на строителния сектор - 

32% за петгодишен период 2010-2015 г.  

 

В клъстера има два типа дейности с оглед на технологиите и добавената стойност: 

● По-малко интензивни на знание услуги - най-голям дял на приходите имат 

икономически дейности Автомобилен превоз на товари (30% от този всички по-

малко интензивни на знание услуги) и Други транспортни дейности (23%)  

● Други интензивни на знание услуги - интензивните на знание услуги в клъстера 

са основно в две направления - Пътнически въздушен транспорт и Товарен 

въздушен транспорт 
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Фигура 49. Разпределение на икономическите дейности в клъстер Транспорт и 
логистика 

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления  

Най-голям дял от приходите в клъстера имат икономически дейности Автомобилен 

превоз на товари (26%), Други транспортни дейности (20%), Пътнически въздушен 

транспорт (11%), което не е учудващо предвид максималното използване на 

капацитета на столичното летище и 30% ръст само за една година през 2017 г. спрямо 

2016 г. Тези три дейности съставляват 57% от всички дейности в клъстера. 

Следващите застъпени икономически дейности са Услуги, свързани с въздушния 

транспорт (8%), Сервизни дейности, свързани със сухопътния транспорт (7%) и други.  

Големите компании с едва 1%, но генерират 39% от всички приходи.  

Фигура 50. Брой компании и генерираните приходи по тип компания  

 
Източник: Търговски регистър и собствени изчисления 
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Транспорта и логистиката са хоризонтална дейност за столичната икономика и 

население. Клъстерът има обслужваща и представлява свързана и поддържаща 

индустрия са по-голямата част от тях. Следва да се отбележи, че услугите са в превес 

пред производството в столицата за разлика от Община Пловдив, например.  

Във връзка с клъстерите обект на анализ, клъстер Транспорт и логистика е ключов за 

по-нататъшното развитие на клъстер Туризъм и привличането на чуждестранни 

туристи.  
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3. МЕЖДУСЕКТОРНИ ЗАВИСИМОСТИ И ПРЕПОРЪКИ 

3.1 Мапинг на преките междусекторни зависимости 

Вследствие на проведения количествен и качествен анализ, непосредствените 

междусекторни зависимости са нанесени в таблицата по-долу. Този мапинг ще послужи 

за разработване на качествен модел, въз основа на който да бъдат изведени 

приоритетните клъстери и препоръки за преодоляване на бариерите пред тяхното 

развитие.  

 IT Бизнес услуги Туризъм Фармация Финанси Строителст
во 

Транспорт и 
логистика 

IT Необходимост 
от 
партньорство 
с 
образователни 
/ обучителни 
организации с 
цел адресиране 
на недостига 
на софтуерни 
специалисти 
 
Необходимост 
от по-добро 
национално и 
международно 
медийно 
представяне и 
маркетинг на 
клъстер IT не 
само в сферата 
на аутсорсинга 
 
 

Свързаност 
с клъстер 
Бизнес 
услуги, тъй 
като част 
от услугите 
в IT са 
свързани с 
аутсорсинг 

 

Подпомагане 
на 
междусектор
ните и 
индустриалн
и 
взаимовръзки 
между IT 
клъстера и 
други 
приоритетн
и за София, с 
цел създаване 
на 
иновативни 
IT продукти 
за 
разрешаване 
на реални 
проблеми. 
 

Подпомагане 
на 
междусектор
ните и 
индустриалн
и 
взаимовръзки 
между IT 
клъстера и 
други 
приоритетн
и за София, с 
цел създаване 
на 
иновативни 
IT продукти 
за 
разрешаване 
на реални 
проблеми. 
 

Потенциал за 
разработван
е на ФинТех 
решения в 
рамките на 
дигиталната 
трансформац
ия на клъстер 
Финансови 
услуги 
 
Потенциал за 
разработван
е на 
специализира
н софтуер 
във връзка с 
процесите по 
управление на 
сигурността 
и 
преодоляване 
на основните 
дигитални 
заплахи 
относно 
дигитализац
ията на 
финансовия 
клъстер 
 

Подпомагане 
на 
междусектор
ните и 
индустриалн
и 
взаимовръзки 
между IT 
клъстера и 
други 
приоритетн
и за София, с 
цел създаване 
на 
иновативни 
IT продукти 
за 
разрешаване 
на реални 
проблеми. 
 

Подпомагане 
на 
междусектор
ните и 
индустриалн
и 
взаимовръзки 
между IT 
клъстера и 
други 
приоритетн
и за София, с 
цел създаване 
на 
иновативни 
IT продукти 
за 
разрешаване 
на реални 
проблеми. 
 

Бизнес услуги Свързаност с 
IT клъстер, тъй 
като част от 
услугите в IT са 
свързани с 
аутсорсинг и 
разликата 
между 
аутсорсинг на 
IT (ITO) и на 
бизнес процеси 
(BPO) все повече 
изчезва 
 

Наблюдава 
тенденция 
към развитие 
на т.нар. KPO 
или 
аутсорсинг 
на процеси, 
интензивни 
на знание.  
 
Потенциал за 
трансфер на 
умения за 
МСП - във 

 Наблюдава 
тенденция 
към развитие 
на т.нар. KPO 
или 
аутсорсинг 
на процеси, 
интензивни 
на знание.  

Потенциал за 
трансфер на 
умения за 
МСП - във 
връзка с 
функции като 
управление на 
хора, 
стратегичес
ко и 
оперативно 
планиране и 
отчитане и 
други, в 

  



 

89 

ИЗСЛЕДВАНE НА МЕЖДУСЕКТОРНИТЕ 
ЗАВИСИМОСТИ 

Свързаност с IT 
клъстер по 
отношение на 
необходимост
та от 
непрестанно 
развитие на 
човешкия 
ресурс от 
гледна точка на 
конкретни и 
меки умения, 
както и 
огромният 
недостиг на 
кадри (прибл. 
30,000 
специалисти) 
 

връзка с 
функции като 
управление на 
хора, 
стратегичес
ко и 
оперативно 
планиране и 
отчитане и 
други, в 
рамките на 
други 
приоритетн
и сектори и 
клъстери 
 
 

рамките на 
други 
приоритетн
и сектори и 
клъстери 
 

Туризъм Подпомагане на 
междусекторни
те и 
индустриални 
взаимовръзки 
между IT 
клъстера и 
други 
приоритетни 
за София, с цел 
създаване на 
иновативни IT 
продукти за 
разрешаване на 
реални 
проблеми. 

Взаимообвърз
аност с 
клъстер 
Бизнес услуги 
във връзка с 
провеждане 
на 
международн
и събития в 
Столична 
община - 
деловият и 
събитиен 
туризъм е 
вторият 
водещ 
туристическ
и продукт в 
Столична 
община 

Допълване на 
туристическ
ите пакети в 
столицата 
със здравен и 
конгресен 
туризъм.  

Взаимообвърз
аност със 
Здравната и 
Фармацевтич
ната 
индустрия - В 
рамките на 
Стратегия 
за развитие 
на София 
като 
туристическ
а дестинация 
е посочен 
здравния 
туризъм 
като 
туристическ
и продукт с 
перспектива 

Взаимообвърз
аност с 
финансовия 
клъстер, най-
вече по 
отношение 
на 
възможности 
и ограничения 
при 
разплащания
та на 
чуждестранн
и туристи  

Взаимовръзка 
с клъстер 
Строителст
во и 
Транспорт и 
Логистика по 
отношение 
на 
потенциално 
разширяване 
на 
столичното 
летище, 
предвид че 
оперира на 
максималния 
си 
капацитет 
 

Взаимовръзка 
с клъстер 
Строителст
во и 
Транспорт и 
Логистика по 
отношение 
на 
потенциално 
разширяване 
на 
столичното 
летище, 
предвид че 
оперира на 
максималния 
си 
капацитет 
 

Фармация Взаимодействи
е с IT клъстер и 
Клъстер 
Бизнес услуги 
по отношение 
на т. нар. 
Knowledge 
process 
outsourcing, в 
който големи 
международни 
компании 
възлагат на 
подизпълнител
и 
изпълнението 
на комплексни 
задачи и 
намиране на 
бизнес или IT 
решения.  
 

Взаимодейст
вие с IT 
клъстер и 
Клъстер 
Бизнес услуги 
по 
отношение 
на т. нар. 
Knowledge 
process 
outsourcing, в 
който големи 
международн
и компании 
възлагат на 
подизпълнит
ели 
изпълнениет
о на 
комплексни 
задачи и 
намиране на 

Взаимовръзка 
с клъстер 
Туризъм по 
отношение 
на 
потенциала 
на София да 
развива 
уелнес и 
здравен 
туризъм, 
благодарение 
на наличните 
минерални 
ресурси 
 
Взаимодейст
вие между 
клъстер 
Фармация, 
Медицина и 
Туризъм по 

   Взаимодейст
вие с клъстер 
Транспорт и 
логистика по 
отношение 
на развиване 
на 
специализира
ни превози на 
входящи 
материали и 
изходящи 
резултати 
от 
процесите в 
клъстера, 
които 
понастояще
м се 
извършват 
предимно от 
международн
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Взаимовръзка с 
IT по 
отношение на 
гарантиране, 
проследимост 
и контрол на 
процесите 
 

бизнес или IT 
решения.  
 
Взаимодейст
вие с Бизнес 
услуги във 
връзка с 
предоставян
е на 
консултантс
ки услуги за 
фармацевтич
ните 
компании - 
управленско 
консултиран
е, юридически 
услуги, други 
 

отношение 
на т.нар. 
персонализир
ана медицина, 
в която 
лечението се 
разработва 
спрямо 
нуждите на 
конкретния 
пациент, 
както и 
здравен 
туризъм, за 
да могат да 
се привличат 
чуждестранн
и 
посетители/
пациенти. 
 

и спедитори 
 

Финанси Потенциални 
партньорство 
с IT клъстера 
по отношение 
на 
дигиталната 
трансформация 
на 
финансовите 
институции, 
включително 
Финтех, 
управление на 
процеси, 
управление на 
отношенията 
с клиентите, 
управление на 
информацията, 
киберсигурнос
т и други 
 
Партньорства 
по отношение 
на превенция 
срещу 
финансовите 
измами, 
свързани с 
онлайн 
продукти/услу
ги/комуникация 
като 
 

 Взаимообвърз
аност с 
Туризъм, най-
вече по 
отношение 
на 
възможности 
и ограничения 
при 
разплащания
та на 
чуждестранн
и туристи  

  Потенциал за 
взаимодейст
вие със 
сектор 
Строителст
во по 
отношение 
на 
ипотечните 
кредити и 
недвижимото 
имущество, 
които 
представляв
ат 
значителен 
дял от 
приходите и 
пазара. 
 

 

Строителст
во 

Осигуряване на 
необходими 
сграден фонд, 
предназначен за 
офисни 
пространства 

Осигуряване 
на 
необходими 
сграден фонд, 
предназначен 
за офисни 

Създаване на 
инфраструк
турните 
условия за 
развитие на 
конгресния 

Строителни
ят сектор 
създава 
предпоставк
и за развитие 
на 

Необходимит
е средства за 
реализация на 
строителни
те работи се 
осигуряват 
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пространств
а 

туризъм 
посредством 
строителст
во на зали, 
помещения за 
събития и 
други.  
 
Строителни
ят сектор 
създава 
предпоставк
и за развитие 
на 
инфраструкт
ура за уелнес и 
здравен 
туризъм. 
 
 
 

инфраструк
тура за 
уелнес и 
здравен 
туризъм. 
 

или 
гарантират 
от банките. 
 

Транспорт и 
логистика 

  Клъстер 
Транспорт и 
логистика е 
ключов за по-
нататъшно
то развитие 
на клъстер 
Туризъм и 
привличанет
о на 
чуждестранн
и туристи. 

 

Взаимодейст
вие с клъстер 
Фармация по 
отношение 
на развиване 
на 
специализира
ни превози на 
входящи 
материали и 
изходящи 
резултати 
от 
процесите в 
клъстера, 
които 
понастояще
м се 
извършват 
предимно от 
международн
и спедитори 
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3.2 Модел на секторни и междусекторни зависимости на високо ниво 

В модела по-долу са представени междусекторните връзки на високо ниво между 

анализираните клъстери. IT, Бизнес услуги и Туризъм показват най-високо ниво на 

взаимообвързаност с останалите клъстери, а от друга страна - Финансови услуги, 

Транспорт и логистика, както и Строителство са представени с по-скоро поддържащи 

функции. Фармация е допирателна точка за няколко потенциални направления за 

развитие на икономиката на Столична община.  

 

 

 
 

 

Липса на кадри в IT и ITO. Един от основните проблеми, които са идентифицирани в хода 

на изследването са недостатъчен брой кадри в IT клъстера, което представлява 

огромно предизвикателство пред продължаващия висок ръст на клъстера (над 8 пъти 

са петгодишен период). В рамките на Столична община следва да е идентифицират 

мерки за по-краткосрочно обучение на софтуерни специалисти на различни нива - в 

гимназиите, в частния сектор, посредством формати като хакатони и др.  

 

Аутсорсинг. Основните връзки между IT и Бизнес услуги са по отношение на 

аутсорсинга. Границата между ITO и BPO все повече се размива, поради факта, че 

българските компании предоставят по-комплексни и по-голям набор от продукти и 

услуги. Част от компаниите предоставят както ITO, така и BPO услуги.  
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Специализиран софтуер. Връзката между IT и Фармация е по отношение на управление на 

процесите както в частта развойна и изследователска дейност, така и в 

производството.  

 

Консултантски услуги. Интересна ниша в управленското консултиране представлява 

обвързаността на клъстер Бизнес услуги и Фармацията по отношение на 

стратегическо планиране, бизнес развитие, разширяване на дейността и др.  

 

KPO. KPO е сегмент в рамките на аутсорсинга, който обединява три клъстера - IT, 

Бизнес услуги и Фармация. Предвид ръста на KPO за последната година и размиване на 

границите между ITO и BPO, KPO представлява интересна възможност за позициониране 

на аутсорсинга в България към сегменти с по-висока добавена стойност, основаващи 

се на създаване на знание и информация като научно-изследователска и развойна 

дейност, бизнес анализ, консултиране и др. Всъщност София притежава потенциала да 

се превърне в дестинацията за цялостно обслужване на фармацевтични компании по 

веригата на добавена стойност: 

● Разработване на специфични и цялостни решения при формулиране на 

фармацевтични препарати в частта научноизследователска и развойна дейност 

● Провеждане на клинични изследвания в различни фази предвид наличието на 

човешки ресурс, болнични заведения и ноу-хау 

● Развиване на услугите в клъстер Транспорт и логистика, така че да отговарят 

на специфичните нужди за транспортиране на оборудване, материали, химикали, 

биологични субстанции и др. 

● Производство на фармацевтични препарати и генерични лекарства   

 

Персонализирана медицина. Уелнес и здравен туризъм. Потенциално направление, което 

би обединило клъстер Фармация и Туризъм, както и здравния сектор е т.нар. 

персонализирана медицина, която набира популярност в световен мащаб. Ако 

Фармацията се припознае като перспективна и допълваща специализация, в Столична 

община ще съществуват всички предпоставки за развитие на персонализирани лечения 

спрямо нуждите на всеки пациент. Това ще даде възможност да се развиват и компании 

за биотехнологии, които от своя страна могат да захранят с интелектуални продукти 

Фармацията в НИРД частта. В допълнение, това би могло да увеличи потока на туристи 

с цел медицински и здравен туризъм.  Съществуват над 30 минерални извора в района на 

Столична община. 

 

Делови и събитиен туризъм. В Столична община се провеждат ред на брой големи, 

международни събития, които позиционират София като дигитална и бизнес 

дестинация. Деловият и събитиен туризъм всъщност обединява няколко клъстера, но 

най-основно Бизнес услуги и Туризъм, както и до известна степен IT (предвид 

тематичните направления на съществуващите събития). Подкрепата на Столична 

община за тяхната популяризация и финансиране ще доведе до по-голяма видимост и 

позициониране на София в международен мащаб като бизнес дестинация.   
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Финтех. Интересна е връзката между IT и Финанси, най-вече по отношение на 

дигитализацията на финансовия клъстер, както и предотвратяване на измами. 

Финансовият сектор е силно регламентиран, но ако не се адаптира към нуждите на 

клиентите за услуги, които са ориентирани към клиента и са дигитализирани, това ще 

създаде бариери пред развитието на столичната икономика и на частния сектор.  

 

Развиване на меки умения у кадрите. Сходен проблем при няколко клъстера се явяват не 

толкова специфичните умения за изпълнение на длъжностните изисквания, колкото 

уменията за работа в екип, ефективна комуникация, лидерски умения и потенциал и 

други. Това предполага необходимостта от допълнително вътрешнофирмено обучение, 

за да се постигне ефективен и ефикасен работен процес, по-висока продуктивност и 

постигане на резултати. Проблемът се среща основно при IT и Бизнес услуги, както и до 

известна степен при Фармация и Финансови услуги.  

3.3 Специализация 

С оглед на направения анализ, екипът разработи предложение за Ключова, перспективна 

и поддържаща специализация, както следва.  

Клъстерите в рамките на ключовата специализация на икономиката в Столична община 
са - Информационни технологии, Бизнес услуги и Туризъм. Те показват достатъчна 
наситеност на компании и други заинтересовани страни, взаимодействие между 
страните, критична маса на приходи и печалба и наличие на факторни условия и 
предпоставки за продължаващо развитие.  

В допълнение, тъй като тези три клъстера са изключително зависими от динамиката 
на международната икономика - е идентифициран допълнителен клъстер - клъстер 
Фармация, който е  с перспектива за развитие и представлява допълнителна 
специализация. Въпреки че клъстерът по обем е сравнително малък, той се отличава с 
изключително висок марж на печалбата (28%), висока добавена стойност (Високо-
интензивни на знание услуги),  ръст на заетите и висока ефикасност на човешкия 
ресурс и показва потенциал за развитие с оглед на наличния човешки ресурс, набор от 
заинтересовани страни и позициониране както в национален, така и в международен 
мащаб.  

Клъстери с поддържаща специализация са Финансовите услуги, Строителството, 
както и Транспорта и логистиката. Въпреки че те имат своите силни страни е трудно 
да ги определим като основна специализация поради ред фактори като по-ниска 
добавена стойност за Строителството и Транспорта, или по-малък обем на 
приходите, както е при сектор Финансови услуги. От друга страна, тези три клъстера 
показват междусекторни зависимости с клъстерите от ключовата и допълващата 
специализация и са включени в анализа на междусекторните зависимости.  
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Позиционирането на Столична община от гледна точка на бизнес дестинация може да 

се разглежда като дестинация, предоставяща цялостни решения за бизнеса - от IT 

продукти и услуги като програмиране, консултантски услуги по информационни 

технологии, обработка на данни и хостинг, през управленско консултиране, 

предоставяне на правни и данъчни услуги, осигуряване на човешки ресурси, поддръжка на 

бизнеса и други. 

 

Още повече, брандирането на София като място за бизнес решения може да бъде 

подпомогнато от гледна точка на международна видимост посредством стимулиране 

на деловия и събитиен/конгресен туризъм, който би привлякъл чуждестранни бизнес 

личности като лектори, би привлякло местни и чуждестранни посетители от 

големи/малки/средни предприятия и оптимално би спомогнало за съдействие и 

коопериране между тях. В допълнение, бизнес посещенията могат да бъдат удължени 

посредством уелнес туризъм, както и традиционния културно-познавателен туризъм.  

 

По отношение на Фармацията, София притежава потенциала да се превърне в 

дестинацията за цялостно обслужване на чуждестранни фармацевтични компании по 

веригата на добавена стойност от разработване на специфични и цялостни решения 

при формулиране на фармацевтични препарати в частта научноизследователска и 

развойна дейност, през провеждане на клинични изследвания в различни фази предвид 

наличието на човешки ресурс, болнични заведения и ноу-хау до производство на 

фармацевтични препарати и генерични лекарства. Привличане на чуждестранни 

фармацевтични компании като клиенти/Възложители особено в сегментите с по-

висока добавена стойност като научна и изследователска дейност и биотехнологии ще 

допринесе за развитие на столичната икономика поради по-софистицирано търсене, 

развитие на технологиите и човешкия капитал, както и трансфер на знания и умения 

от големите компании.  Финансите, транспорта и логистиката и Строителството 

подпомагат развитието на останалите клъстери. 
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Секторни и 
Междусекторни 

зависимости 

Тип на 
зависимостите 

Препоръки 
Въвлечени 
клъстери 

Направление на 
препоръките 

Прогнозно време 
за изпълнение 

Липса на  
кадри в IT и ITO 

Общи дейности 
- осигуряване 
на служители за 
IT клъстера, 
както и ITO 
дейности 
 
Общи 
предизвикателс
тва и бариери - 
недостиг на 
човешки 
ресурси 

Предприемане на мерки и 
препоръки за създаване на повече 
IT специалисти: 

● Провеждане на масова 
информационна кампания 
за популяризиране на 
професията  програмист 

● Осъществяване на връзка 
между компаниите, 
частните обучителни 
организации и  начални и 
средни училища по 
отношение на кариерно 
ориентиране, създаване 
на нови ролеви модели и 
гласност на професията 

● Организационна подкрепа и 
осигуряване на финансови 
и други награди за 
победители в състезания 
по отношение на ИТ, 
управление на данни и 
информация и други като 
хакатони, олимпиади, 
събития, стимулиращи 
иновациите. 

● Анализ на възможностите 
за профилиране на 
общински гимназии в 
направление математика 
и информационни 
технологии по модела на 
ТУЕС  

● Анализ на възможностите 
за  прилагане на мерките, 
предвидени в Концепция за 
насърчаване на 
обучението на софтуерни 
специалисти и 
партньорство с 
централна администрация  

IT  
Бизнес 
услуги  

Синергии 
 
Преодоляване на 
общи пречки 
пред 
развитието  
 
Предпоставки 
за успех - 
осигуряване на 
ресурси за 
бързия ръст на 
IT клъстера 
 

 
 
● Краткосрочна 

/ На регулярна 
база 

 
 
 
● Краткосрочна 

/ На регулярна 
база 

 
 
 
 
 
● Краткосрочна 

/ На регулярна 
база 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Средносрочна 

/ Дългосрочна 
 
 
 
● Средносрочна 

/ Дългосрочна 

Създаване на 
междусекторни 
интелектуални 
продукти 

Общи 
предизвикателс
тва - 
интелектуална 
собственост и 
собствени 

● Партниране с Инвест 
София (СОАПИ) с цел 
стимулиране създаването 
на иновативни български  
продукти и услуги 
посредством иницииране 

ИТ 
Бизнес 
услуги 
Туризъм 
Фармация 
Финанси 

Предпоставки 
за успех - 
създаване на 
собствени 
интелектуални 
продукти и 

● Краткосрочна 
/ На регулярна 
база 
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продукти и 
услуги 
 
Сътрудничеств
о между 
човешкия 
ресурс с 
разнородна 
експертиза 
 
 
 
 
 

на Smart City Camp, в 
който млади 
професионалисти и 
студенти да  разрешават 
крос-секторни проблеми, 
касаещи Столицата - 
като замърсяване на 
въздуха, придвижване в 
града и други със 
съдействието на частния 
и НПО сектора 

● Партниране с Общински 
гаранционен фонд с цел 
стимулиране създаването 
на междусекторни 
иновативни български 
продукти и услуги чрез 
иницииране на годишна 
награда за иновативен 
продукт в сферата на 
Решения за бизнеса, 
включително ИТ, Бизнес 
услуги, Туризъм и 
Фармация.  

Строителс
тво 
Транспорт и 
логистика 

въвличане в 
иновативни 
дейности с по-
висока добавена 
стойност 
 
Повишаване на 
човешкия 
капитал 
посредством 
стимулиране 
създаването на 
иновативни 
продукти/услуг
и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Краткосрочна 

/ На регулярна 
база 

Аутсорсинг и 
KPO 

Общи дейности 
- възможности 
за аутсорсинг и 
износ 
 
Повишаване на  
сътрудничеств
ото 

Подпомагане развитието на 
аутсорсинга в България към 
сегменти с по-висока добавена 
стойност, основаващи се на 
създаване на знание и информация 
като научно-изследователска и 
развойна дейност, бизнес анализ, 
консултиране и други, 
посредством: 

● Промотиране на София 
като дестинация за 
Решения за бизнеса по 
отношение на ITO, BPO и 
KPO,  съвместно с Инвест 
София в международни 
издания и на международни 
събития/специализирани 
конференции, онлайн и др.  

● Подпомагане 
осъществяването на 
връзка между 
търговските аташета на 
България и частния 
сектор с цел достигане до 
чужди пазари 

● Осъществяване на 
контакти между 
чуждестранни 
фармацевтични компании 
и български компании с цел 
цялостно обслужване на 
фармацевтичните 
компании по веригата на 
добавена стойност - от 
разработване на 
специфични и цялостни 
решения при формулиране 
на фармацевтични 

IT  
Бизнес 
услуги 
Фармация 
Финансови 
услуги 

Предпоставки 
за успех - 
стимулиране на  
аутсорсинга и 
износа на 
продукти и 
услуги с по-
високо ниво на 
знание   

 
 
 
 
 
 
 
 
● Краткосрочна 

/ На регулярна 
база 

 
 
 
 
 
 
● Краткосрочна 

/ На регулярна 
база 

 
 
 
 
● Краткосрочна 

/ На регулярна 
база 
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препарати в частта 
научноизследователска и 
развойна дейност, 
провеждане на клинични 
изследвания в различни 
фази предвид наличието 
на човешки ресурс, 
болнични заведения и ноу-
хау до производство на 
фармацевтични 
препарати и генерични 
лекарства 

Уелнес и здравен 
туризъм и 
персонализирана 
медицина.  

Споделени 
ресурси 
 

● Да се сформира работна 
група от крос-
дисциплинарни 
специалисти и експерти, 
които да анализират 
потенциала и 
конкретните мерки за 
имплементиране на 
туристическия продукт 
Уелнес и здравен туризъм, 
както и персонализирана 
медицина.  

Фармация 
Туризъм 
Медицина 

Повишаване на 
координацията 
между различни 
клъстери и 
заинтересовани 
страни  
 
Повишаване на 
износа на 
туристически 
продукти 

● Средносрочна 

Делови и 
събитиен 
туризъм 

Споделен 
финансов 
ресурс 
 
Общи дейности 
по 
промотиране и 
маркетинг 

● Спонсорство, партниране 
и популяризиране на по-
широк спектър от 
съществуващи бизнес 
събития в частния 
сектор, които привличат 
не само български но и 
чуждестранни 
стартиращи, малки, 
средни и големи компании 
и други заинтересовани 
страни 

● Привличане на световни 
брандове в хотелския 
бизнес за разкриване на 
нови обекти за 
настаняване в по-високия 
клас (4 и 5 звезди), за да се 
генерира по-добър 
икономически ефект 
върху града 

● Увеличаване на бюджета 
за популяризиране на 
София като туристическа 
дестинация, включително 
посредством дигитален 
маркетинг, по отношение 
на дейностите на Инвест 
София и на ОП Туризъм 

Туризъм 
Бизнес 
услуги 
Транспорт и 
логистика 

Синергии 
 
Повишаване на 
ПЧИ 
 
Предпоставки 
за успех 
 

● Краткосрочна 
/ На регулярна 
база 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Средносрочна 

/ Дългосрочна 
 
 
 
 
 
● Краткосрочна 

Финтех Общи дейности 
 
Общи 
предизвикател
ства и бариери 

● Провеждане на масова 
информационна кампания 
за повишаване на 
финансовата грамотност 
на жителите и МСП в СО 

● Да се анализират 
възможностите за 

Финансови 
услуги 
 
МСП от 
различни 
сектори 

Преодоляване на 
общи предизви- 
кателства и 
бариери 

● Краткосрочна 
/ На регулярна 
база 

 
 
 
● Средносрочна 
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споделен риск при 
финансиране на МСП по 
примера на Он-лендинг 
Програма Прогрес на ББР, 
която цели са да помогне 
за увеличаване на достъпа 
на микропредприятия до 
финансиране и да 
мобилизира местен ресурс 
за формирането на 
портфейл от микро 
сделки 

● Да се анализира 
възможността Общински 
гаранционен фонд да 
включи в обхвата на 
контрагентите си и 
небанкови финансови 
институции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Средносрочна 

Развиване на 
меки умения у 
кадрите 

Споделени 
ресурси 
Общи 
предизвикател
ства 

● Подпомагане на програми 
от НПО сектора за 
развиване на меки умения 
при ученици в средно  и 
висше образование 

ИТ 
Бизнес 
услуги 
Финансови 
услуги 
Други 
клъстери 

Преодоляване на 
общи предизви- 
кателства и 
бариери 

● Краткосрочна 
/ На регулярна 
база 
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