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I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

В рамките на проекта са проведени качествени и количествени проучвания със 

следните целеви групи:  

1/ Туристи – български и чуждестранни 

2/ Дългосрочно пребиваващи в София чужденци (експати) 

3/ Бизнеси, работещи в сферата на туристизма на територията на Столична община 

За всяка от целевите групи е предвиден модул качествено изследване – чрез фокус 

групови дискусии и дълбочинни интервюта  

Количествените проучвания са реализирани чрез стандартизирана анкета, като за 

използвани различни методи за регистранция на информацията в зависимост от всяка 

от трите целеви групи:  

 За туристите – стандартизирана анкета лице в лице  

 За експатите – онлайн стандартизирана анкета 

 За представителите на бизнеса – стандартизирано интервю, проведено по 

телефона в call center  на Алфа Рисърч  

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

Целева група: Туристи 
Реализирано от Алфа Рисърч 

Период на провеждане 15.10-30.10. 2018 г. 

Методология Качествено проучване чрез фокус групи, под формата 

на дълбочинни интервюта с участниците 

Място на провеждане Турове за чужденци – Sofia Free tour, Graffiti tour 

Продължителност 30 мин- 1 час 

Брой участници 10 

Целева група: Дългосрочно пребиваващи в София чужденци (експати) 

Дата на провеждане  

Методология 18.10.2018 

Място на провеждане Офисът на Алфа Рисърч 

Продължителност 1 час и 5 мин.  

Брой участници 7 

Целева група: туристически бизнеси 

Период на провеждане 15.10-30.10. 2018 г. 

Методология Качествено проучване чрез фокус групи, под формата 

на дълбочинни интервюта с участниците 

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУРИЗЪМ 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

II. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ   

1. ПРОУЧВАНЕ СРЕД ТУРИСТИ И ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАЩИ В СОФИЯ ЧУЖДЕНЦИ  

1.1. Профил на туристите и дългосрочно пребиваващите в София чужденци 

Туристите в София са преобладаващо чуждестранни – както по данни на ОП Туризъм за 

2017 г., така и в изследването сред туристи, делът на чуждите към български туристи 

в София е 2:1 в полза на чужденците. Дестинациите, от които идват туристите са 

разнообразни, като най-съществен е делът на посетителите от Западна Европа (2/3 

от чуждестранните туристи) – Испания, Италия, Франция, Англия, Германия, Белгия, 

Холандия и др. Делът на посетителите от съседни балкански държави  и страни от 

Място на провеждане Хотели/хостели, ресторанти, заведения, 

туристически турове 

Продължителност 30 мин. – 1 час 

Брой участници 9 

Целева група – туристи – български и чуждестранни 

Реализирано от Алфа Рисърч 

Период на провеждане 12.11-25.11.2018 г. 

Методология Количествено проучване чрез стандартизирани 

анкети лице в лице 

Обем на извадката 258 реализирани интервюта 

Метод на набиране на 

информацията 

Респондентите са анкетирани на локации, които са 

посещавани от туристи: исторически 

забележителности, турове в града, места на 

пристигане – гара, автогара 

Целева група: Дългосрочно пребиваващи в София чужденци (експати) 

Период на провеждане 16.11-01.12.2018 г. 

Методология Количествено проучване чрез онлайн анкета  

Обем на извадката  73 реализирани интервюта 

Метод на набиране на 

информацията 

Участниците са имали възможност да вземат 

участие в проучването като попълнят онлайн линк, 

който е изпратен лично до тях, или е публикуван на 

страница на общността на чужденците във 

Facebook  

Целева група: туристически бизнеси 

Период на провеждане 16.11-25.11.2018 г. 

Методология Количествено изследване чрез стандартизирани 

интервюта по телефон  

Обеч на извадката 46 реализирани интервюта 

Метод на набиране на 

информацията 

Интервю, проведено по метода CAPI 
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Източна и Централна Европа е ограничен в рамките на по 10-12%, а посетителите от 

държави от други континенти са в рамките на около 1 /5. Това са предимно туристи от 

САЩ, Канада, но и Мексико, Япония, Китай и др.  

Профилът на дългосрочно пребиваващите чужденци в София е по-разнообразен, като в 

този случай пристигналите от страни от Западна Европа са по-малка част от общото 

за извадката – в рамките на 44%, докато останалата част от живеещите в София 

идват от различни дестинации. Представителите на държави от Централна и Източна 

Европа също са ограничени в рамките на 11-12% - идват от Молдова, Беларус, Словакия, 

Полша, Унгария и др.  

 

Проучването сред чужденци и дългосрочно пребиваващи в София чужденци (експати) 

регистрират млад и високо образован профил на посетителите на София: 80% от 

туристите – чуждестранни и български, съответно 56% от експатите са на възраст 

до 34 години. Като образователен профил 62% от туристите са висшисти (бакалавър, 

магистър или по-висока степен), 17% - със завършен колеж, докато при експатите 

делът на висшистите е още по-висок – 85%. Тези данни очертават профил на млади, 

мобилни хора, които от една страна използват възможностите на нискобюджетните 

полети, за да посетят нова/непозната за тях дестинация (в случая на туристите, но 

до голяма степен и при експатите), от друга – пътуват, докато все още търсят 

своята професионална реализация/градят професионалната си реализация в рамките на 

глобалната мобилност и на възможностите, предлагани от международните и 

аутсорсинг компании. 

 
Сред туристите преобладават краткосрочно посещаващите града – с престой между 

1 и 3 нощувки (57%), докато оставащите за 4 и повече нощувки в София са 27%. Тези 
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данни потвърждават очертаната в докладите на ОП туризъм в последните години 

тенденция на преобладаващ профил на туристите с краткосрочен престой. 

Чужденците в по-голяма степен посещават града за кратко, докато българските 

туристи идват или само в рамките на деня, или за повече от 4 нощувки, като по-дълго 

оставащите в града обаче предимно използват настаняване при приятели, 

близки/роднини, т.е. не допринасят в такава степен за икономиката на града от разходи 

за нощувки.  

Малко над половината туристи са посетители на София за първи път (55%). Логично, 

почти всички български туристи посещават града за повече от 1 път, като 

мнозинството са идвали в София 5 и повече пъти, докато 80% от чужденците идват 

тук за първи път и в този смисъл получават първи впечатления от града като 

туристическа дестинация.    

За повечето туристи градът е единствена дестинация – посещават го целенасочено 

(67%), като това важи в по-голяма степен за българските туристи (74%), но също и за 

повечето от чуждестранните 63%). Около 1/5 са чужденците, за които София е 

междинна спирка към друга дестинация извън рамките на България (26%), а едва 1 от 10 

чуждестранни посетители преминава през София като част от туристическа обиколка 

на България. В случая с чужденците, преминаващи транзитно през София на път за друга 

дестинация в страната, трябва да се отчита периодът на провеждане на 

изследването, доколкото през летния сезон е възможно повече туристи да са се 

насочили към морски и планински курорти и да използват пътуването си, за да посетят 

и столицата.  
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По отношение на престоя си в София сред дългосрочно пребиваващите чужденци 

доминират тези, които са в България от повече от 3 години – това са 60% от 

респондентите в изследването сред тази група. Останалите 40 % са тук или от по-

малко от 6 месеца 15%) или в рамките на между 6 месеца и 2 години (25%). Намеренията 

за продължителността на престоя на тази целева група отново очертават по-

дългосрочно пребиваване – над половината анкетирани планират да останат в София 

за повече от 3 години. Около 1/5 смятат да пребивават в града за 1-2 години, докато ¼ 

възнамеряват да живеят в София в рамките на около година.  
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1.2. Пристигане в дестинацията (транспорт, организирано/самостоятелно пътуване, 

начин на организация)  

Разкриването на повече нискотарифни самолетни линии до и от София оказва 

значително влияние върху начините, по които чуждестранните посетители достигат 

до града: самолетните линии са най-използваният транспорт за пристигане в 

дестинацията – както от чуждестранни туристи (74%), така от дългосрочно 

пребиваващи в София чужденци (77%). Българските туристи достигат до София 

предимно с личен автомобил (42%) или с редовна автобусна линия (37%). Автобусният 

транспорт (редовни линии) е много по-слабо застъпен сред чужденците (17% - 

чуждестранни туристи; 11% - експати), докато туристически автобуси почти не се 

ползват от тази целева група.  
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Респективно, преобладаващият начин за организиране на екскурзия до София сред 

чуждестранните туристи не е през организирани туристически пакети, а 

самостоятелна инициатива – 85%, докато едва 1 от 10 чужденци идва в София 

посредством организирана услуга – туристически пакет за индивидуална екскурзия 

(7%) или за група (3%).   Още по-малка е групата на пристигналите в София по служебно 

организирано пътуване (4%). 

Дължината и целта на престоя в София – дали краткосрочно с цел туризъм/бизнес, или 

дългосрочно (цел образование, работа, придружаване на член на семейството) води до 

съществени различия в конфигурацията, в която пътуват респондентите: докато 

значителна част от туристите пристигат или с приятели (39%), или самостоятелно 

(31%), то сред експатите основната част са тук сами (52%) или с приятел/ка/съпруг/а 

(34%), а 11% - със семейство с деца (сред туристите това са едва 3%). Така, като 

туристическа дестинация, София се оказва по-скоро обект на индивидуален интерес 

или на групи приятели, отколкото дестинация, привлекателна за семеен туризъм.  
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1.3. Цел на посещение, мотивация за посещение на София  

Целите на посещение на туристите, идващи от чужбина, и на и експатите, логично са 

различни. Докато сред туристите основната цел на посещение е екскурзия с културно-

познавателна цел (45%), то основната част от дългосрочно пребиваващите в града 

чужденци са дошли в града по работа (общо 65%) – компанията, в която са наети е 

ситуирана тук (55%) или временно са командировани (10%). За сравнение, бизнес 

посещението като цел на пътуването сред чуждестранните туристи е едва 6%. 

Придружаването на съпруг/а/партньор/ка в България и образованието са другите две 

най-често изтъквани причини за пребиваване в града сред експатите, то за 

туристите от чужбина такива причини не стоят като избор на посещение. Груповата 

дискусия с дългосрочно пребиваващи в столицата чужденци разкрива част от 

мотивацията София да е привлекателна като образователна дестинация: изискванията 

са по-ниски, дава добри възможности за образование в престижни специалности на по-

ниски цени, а в случаите на образователен обмен – няма изискване да се владее 

местният език, владеенето на английски език е достатъчен критерий.  

От друга страна, проучването установява значителни разлики между целите на 

посещение на българските и на чуждестранните туристи – докато българите основно 

посещават София заради бизнес/работа, която имат да вършат в града и 

междувременно използват времето за разходка или остават с развлекателна цел 

(ресторанти, барове, заведения) то чужденците по-скоро идват целенасочено именно 

заради развлеченията, които предлага столицата.   
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Мотивацията за посещение на столицата  от туристическа гледна точка и от гледна 

точка на човек, решил да прекара по-продължително време в града, също се 

характеризира със съществени различия. Когато става въпрос за поглед към града от 

туристическа перспектива, тогава съществени разлики се очертават между българи 

и чужденци – независимо краткосрочно или дългосрочно пребиваващи в София.  

 Разлики в мотивацията за посещение от гледна точка на чужденеца-турист и на 

чужденеца – (временен) жител на града:  

Мотивацията на посетителите с туристическа цел по-скоро намира сходства сред 

туристи и експати, като се основава на няколко ключови фактора за избор:  

 любопитство, интерес към града като история, забележителности, култура, 

традиции – най-често споменаваната причина както сред чуждестранните 

туристи, така и сред експатите (72% чуждестранни туристи, 56% - експати). 

Отговор като този разбира се, освен реална мотивация, води след себе си и 

социален престиж. Останалите фактори обаче ясно очертават икономически 

обоснованата логика на посещение на София  

 Удобни и евтини самолетни билети – втората най-изтъквана причина сред 

туристите (45%), на пето място по важност сред експатите (44%), но близка 

наред с други споменати от тях фактори 

 Добро съотношение цена/качество (33%) и възможност за нискобюджетна 

екскурзия (33%) – другите две основни причини, поради които както туристите, 

така и експатите избират София   

 Единствената по-съществена разлика между туристите, идващи за кратко на 

екскурзия, и дългосрочно пребиваващите в София е факторът – възможност за 

съчетаване на градски забележителности и планина – тази мотивация е много 

по-силно изразена при експатите (на второ място с 55%, докато при 

туристите е едва седма по важност – 7%), което до голяма степен вероятно се 

дължи както на изходната информация, с която разполагат посетителите, така 

и на ограниченото време на престой на туристите – както беше споменато, по-

голямата част остават в града само за 1-3 нощувки и вероятно планината не е 

сред приоритетите за посещение в това кратко време.  

 

Мотивацията за избор на София като град за временно пребиваване също е обект на 

интерес на настоящото изследване. Количественото изследване откроява два основни 

фактора, основаващи се отново на икономическата логика – на първо място – ниските 

цени на живота (56%), на второ – добрите възможности за работа на фона на 

стандарта на живот тук (51%). Наред с рационалните фактори, немалка част от 

чужденците са водени и от авантюристичен дух– желанието да опитат нещо ново, да 

живеят в балканска столица (третият най-често посочван фактор за избор на София 

като място за живеене от 43 на сто от респондентите). Това, че София е компактен 

град на фона на мегаполиси като Париж, Лондон, Мадрид, Берлин, големите градове в САЩ, 

откъдето идват немалка част от респондентите, също е сред мотивите да изберат 

да останат за известно време тук (34%). Едва след всички тези фактори София се 

избира като град с перспективи за нощен живот и забавления (21%). 

 Разлики в мотивацията за посещение на София между българи и чужденци:  

Българските и чуждите посетители имат значително различаваща се мотивация да 

посетят града. За чужденците това е непознат, балкански град, с интересна (граничеща 
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с екзотика в представите на някои посетители, интервюирани в качественото 

изследване) култура и традиции, и не на последно място – лесно достъпен и евтин в 

сравнение с други дестинации. Българите от своя страна гледат на столицата 

значително по-прагматично – като един от най-развитите икономически центрове на 

страната и най-големия град в България, я използват основно за бизнес целите си (43%) 

и за по-богатите възможности за забавления, които предлага в сравнение с други 

населени места в страната (47%). Едва след тези два фактора София се избира от 

българските туристи заради културните си ценности – забележителности, история, 

традиции и др. (34% на фона на 72% при чуждестранните туристи). Тази мотивация е 

обяснима до голяма степен и с факта, че повечето български посетители идват града 

многократно и най-вероятно се чувстват запознати с туристическите му 

забележителности, докато за повечето чужденци това е първо посещение в София и тя 

е напълно непозната за тях. 

 

 

1.4. Туристическо поведение: настаняване, изхранване, придвижване в града, 

активности и посещение на забележителности  

Air BNB набира все повече популярност сред туристите, като най-голям дял от тях 

използват този вид настаняване – 31%. Това са предимно чуждестранните 

посетители (37%), но немалка част и от българските (19%) също се ориентират към 

наемането на апартаменти чрез тази платформа. За мнозинството от българските 

посетители най-използван тип настаняване са безплатните нощувки при 

приятели/роднини (52%), докато чуждестранните посетители освен към Air BNB се 
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възползват и от услугите на хотели 3-5 звезди, и –макар в по-малка степен – хостели 

(15%).  

Логично, дългосрочно пребиваващите в София чужденци използват икономически по-

рентабилни начини за настаняване, като мнозинството от тях живеят в жилища под 

наем (54%) или вече придобити собствени апартаменти (11%). Малка част от 

експатите живеят на ходел (5%) или при близки/приятели (5%), докато останалите 

места за настаняване на практика остават в рамките на статистическата грешка.  

 

  
Закономерни с типа на целевата група са и начините, по които се придвижват 

различните посетители на София: докато туристите използват престоя си, за да се 

разходят предимно пеша из града (68%), то за експатите основен начин на придвижване 

е публичният транспорт –  най-вече с метро (77%), но и с наземен градски транспорт 

(74%).  Метрото (65%) и наземният градски транспорт(52%)  са по-използвани и от 

българските посетители, докато чуждестранните предимно се движат пешеходно 

(80%).     

Докато за експатите третият най-използван начин на придвижване са таксита (70%), 

то за туристите такситата са по-малко предпочитано транспортно средство (29%). 

В това отношение чужденците по-често се придвижват с таксита (37%). Българите 

от своя страна в по-голяма степен се движат с частен автомобил – 1 от 5 посетители. 

Туристическите автобуси и автомобилите под наем остават сред най-малко 

търсените и използвани начини на придвижване от чужди и български гости на София.  
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Различни са и практиките на изхранване на туристите и дългосрочно пребиваващите 

чужденци в София. Ежедневното посещение на ресторанти не е икономически най-

изгодният вариант, когато престоят в София е продължителен, затова експатите 

най-често пазаруват от хранителни магазини, като приготвят храна вкъщи (85%). В 

същото време, всеки втори временно живеещ в столицата чужденец предпочита да се 

храни в ресторанти с интернационална кухня (52%), малко по-рядко – в традиционни 

български ресторанти с културна програма (44%). Нерядко ползвана услуга сред тази 

целева група е и поръчката на храна онлайн – един от трима експати заявява, че 

обикновено така се храни.  

Логично, туристите предпочитат да се хранят предимно навън, като на първо място 

избират ресторанти с интернационална кухня (42%), на второ – традиционни 

български ресторанти (39%), на трето – заведения за бързо хранене (33%). Тук отново 

се наблюдават съществени различия в практиките на българските и чуждестранните 

посетители: докато за чужденците по-голям интерес представляват традиционните 

български ресторанти като част от местната култура (58%, като такива не са 

посочени от нито един български турист), то българите залагат предимно на 

вазедения за бързо хранене, които са и по-евтини (58% спрямо 20% сред чужденците), 

както и вкъщи – при роднини и приятели (48% срещу едва 4% при чужденците).    
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Посещенията на различни места в града – забележителности (платени и безплатни), 

заведения, магазини, паркове и др. също варират в зависимост от целевата група. 

Туристите използват престоя си в София най-вече за разглеждане на безплатни 

исторически забележителности в центъра  (61%), като тук отново има силен контраст 

между българи и чужденци (19% сред българите спрямо 83% сред чужденците). Почти 

два пъти по-рядко обект на интерес са забележителности с входна такса – музеи, 

галерии и др. (39%), като отново туристите от чужбина са значително по-активни от 

българите (45%-22%). Обект на интерес за чуждите посетители е и разглеждането на 

градската архитектура (42%), за разлика от българите (16%). Приблизително сходен е 

интересът на тези две групи само в две направления: посещение на градски паркове и 

градини и нощен живот (в рамките на 33-38%). В останалите аспекти като шопинг, 

посещения на Витоша, посещения на музикални събития, бизнес събития, българите са 

значително по-активни от чужденците.  

С две изключения, практиките на експатите по отношение на активности в София 

представляват своеобразен микс между поведението на българските и 

чуждестранните туристи. Прави впечатление също така, че тази група е много по-

активна като цяло – повече от половината анкетирани заявяват, че извършват 

множество дейности през свободното си време.  По-съществено отличимите разлики 

спрямо туристите са две: Витоша се оценява много повече, по-често се практикува 

спорт (43%). Както в груповите дискусии, така и в количественото изследване, 

планината е значим обект на интерес за чужденците, живеещи временно в столицата. 

В дискусиите тя е една от характерните за града емблеми и част от приятните 

преживявания на София, а в количественото проучване Витоша заема първо място по 

реализирано/планирано посещение от експатите (86%). Останалите активности, 
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които експатите извършват, в едни случаи се доближават повече до практиките на 

местните (българите) – шопинг, посещения на нощни заведения, разходки в паркове и 

градини; в други случаи се доближават повече до туристическото поведение – 

посещения на музеи, галерии с платен вход, музикални събития, фестивали и др.  

Организацията на посещение на забележителности доминиращо е самостоятелна, без 

да се ползват услугите на туристически гидове. Това важи както за туристите (71%), 

така и за експатите (59%). И двете групи по-скоро разчитат на приятели и познати от 

България да им покажат забележителностите на града, отколкото на организирани 

обиколки (такива се ползват от 4-6% от чуждестранните посетители на София – 

туристи или експати).   

1.5. Информационни източници 

Неформалните канали и лични мрежи са основните информационни източници за 

повечето туристи или чужденци, решили да дойдат да живеят временно в София. 

Преди да дойдат, повечето посетители на столицата са се информирали за 

възможностите, които предлага градът, от социалните мрежи като и от близки и 

познати (последните важат в най-голяма степен за българите).  Туристическите 

блогове са по-често ползван информационен източник за София сред чуждестранните 

туристи (33% при 23% общо за туристите и 15% за експатите). Сред експатите един 

от основните канали за информация е бил служебен въпрос (32%), доколкото значителна 

част от респондентите са тук поради работата си и са се запознали по необходимост.  

Официалните платформи като туристически сайт на София/България са слабо 

застъпен информационен канал, както за туристите (8%), така и за експатите (8%). 

Дори в по-голяма степен това важи за официални туристически изложения, уебсайтове 

на авиокомпании, телевизионни реклами (информация, получавана от източници в 

рамките на 1-4% сред експатите и 2-5% сред туристите).      
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1.6. Оценка на качеството и достъпността на туристическите услуги и условията за 

пребиваване в София 

 Удовлетвореност от пътуването до дестинацията  

Като цяло и туристите, и дългосрочно пребиваващите в София изразяват високи нива на 

удовлетвореност от пътуването си, с малки изключения. Най удовлетворени остават 

посетителите по следните компоненти:  

 Качество на пътуването – 71% от туристите  (76% - сред чуждестранните 

туристи) и 60% от експатите изразяват положителни оценки по този 

показател. Тези оценки се отнасят предимно за пътуването със самолет, 

доколкото мнозинството от посетителите използват този вид транспорт за 

пристигане в дестинацията  

 Ценовите равнища на пътуването са друг високо оценен компонент (66% сред 

туристите и 67% сред дългосрочно пребиваващите)  

 Не на последно място, удобните транспортни връзки към града/мястото на 

настаняване също са удовлетворителни за посетителите (61% сред 

туристите; 66% - сред екпатите) 

Компонентите от пътуването, които предизвикват повече критични мнения, са 

инфраструктурата на летището/гарата, обслужване, информационна обезпеченост за 

транспортните връзки към града/мястото на пристигане. В това отношение като 

цяло експатите са по-поляризирани в оценките си, докато туристите дават малко по-

положителни отзиви, Така, оценките по тези компоненти на пътуването са следните:  
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 Инфраструктура на летището/гарата – туристите я оценяват с 53% 

удовлетворителни, 16% неудовлетворителни отзиви, докато експатите са по-

критични – 44% положителни-33% негативни мнения; 

 Информационна обезпеченост за транспортните връзки от мястото на 

пристигане  (летище, гара) до мястото на настаняване в града: 49% към 20% в 

полза на удовлетворителните оценки сред туристите и 43% към 27% в полза на 

удовлетворителните оценки сред дългосрочно пребиваващите чужденци;  

 Качество на обслужването на летище/гара – това е най-критикуваната част 

от пътуването на гостите на София, като оценките за нея са най-

поляризирани: 43%:16% положителни към отрицателни мнения сред туристите 

(чуждестранните туристи са по-благосклонни към качеството на обслужване и 

дават общо 51% положителни спрямо 9% негативни оценки) и 36%:33% 

положителни към негативни оценки сред експатите.  
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 Удовлетвореност от качеството и наличността на инфраструктура и услуги в 

София  

 

Наличните инфраструктура и услуги, които предлага градът за посетителите на София, 

също се оценяват предимно положително – както от туристи, така и от дългосрочно 

пребиваващи в столицата чужденци. Тези оценки се потвърждават както от 

количественото, така и от качествените изследвания.  

Изследването оценява няколко компонента, свързани прекарване на времето в града по 

няколко характеристики: достатъчна наличност на услугата/инфраструктурата, 

наличие на информация, качество на услугата/инфраструктурата, ценови равнища, 

разнообразие. 

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на местата за настаняване:  

Като цяло услугите по настаняване получават най-положителни отзиви по отношение 

на достатъчна наличност на места, разнообразие на предлаганите услуги, както и на 

ценовите равнища, на които се предлагат. Това са мнения както на туристите, така и 

на експатите. Малки разлики в оценките на двете целеви групи се наблюдават по 

отношение на качеството на предлаганите услуги – туристите остават по-доволни 

(57% удовлетворени), докато експатите са по-поляризирани по този въпрос (36% 

удовлетворени-22% неудовлетворени от качеството на услугата). Наличието на 

информация за местата за настаняване  в София също се приема като 

удовлетворително – преобладават положителните оценки и сред двете групи.  

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на заведенията за хранене 
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Заведенията за хранене получават много добри отзиви както от туристи, така и от 

експати по всички оценявани компоненти, с изключение на качеството на предлаганата 

услуга, където оценките са по-скоро поляризирани. В това отношение експатите 

проявяват повече критичност, с оглед и на по-дългия си опит в София, но и 

чуждестранните туристи имат малко по-висока критичност в сравнение с 

българските. По отношение на качеството на услугата качествените изследвания с 

чуждестранни посетители дават допълнителна информация по въпроса – под качество 

на услугата се приема по-скоро отношението на обслужващия персонал: както това, че 

в някои случаи не се говори достатъчно английски, така и че понякога отношението към 

клиентите е неучтиво. За сметка на това всички чуждестранни посетители остават 

изключително доволни от вкуса на храната в София.  

Освен, че е вкусна, храната в ресторантите и заведенията е на добри цени според 

мнозинството от посетителите на града – 60% от туристите са удовлетворени от 

цените в заведенията за хранене (66% сред чужденците), приблизително такъв е делът 

и на удовлетворените дългосрочно пребиваващи в София (64%). В допълнение, както 

туристите, така и експатите са на мнение, че има достатъчно разнообразие в 

предлагането на тази услуга (65% от туристите са удовлетворени от този 

компонент; 52% - от експатите)  

Наличието на информация за възможностите за хранене в София се оценява по-

положително от експатите (62%), докато туристите, особено чуждестранните са по-

пестеливи в положителните си оценки.  Въпреки че балансът на положителни спрямо 

отрицателни мнения е значително в полза на положителните, 46% не могат да оценят 

този компонент нито като удовлетворителен, нито като неудовлетворителен.  

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на туристическите атракции в 

града 

Оценките за качеството на туристическите атракции също са преобладаващо 

положителни. В това отношение цените за туристическите атракции се оценяват най-

положително както от туристите, така и от експатите (удовлетвореност над 50% и 

сред двете групи). По останалите показатели като цяло туристите изразяват по-

висока степен на удовлетвореност спрямо дългосрочно пребиваващите чужденци. 

Въпреки това, балансът между положителни и отрицателни оценки по всички 

компоненти е положителен: по отношение на качество на услугата (49% - 5% сред 

туристите и 40% - 19%; сред експатите); наличие на достатъчно информация за 

туристически атракции (50% позитиви-6% негативи сред туристите и 41% 

позитиви- 15% негативи сред експатите); разнообразие (50%-8% сред туристите, 

37%-11% сред експатите). Трябва да се отбележи, че като цяло по-ниските дялове на 

положителни оценки сред дългосрочно пребиваващите чужденци се дължат не толкова 

на по-висока критичност, колкото на невъзможност да оценят услугата по 

съответните показатели.  

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на културните събития и 

пространства  
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Качеството на културните пространства получава като цяло положителни отзиви, 

макар оценките за удовлетвореност по повечето показатели да са по-ниски спрямо 

оценките по другите услуги. По-ниските дялове на удовлетвореност обаче не са за 

сметка на по-високи нива на критичност, а по-скоро поради липсата на достатъчно 

опит на туристите с културни пространства и събития в София. При експатите 

ситуацията е подобна, макар че в малко по-голяма степен са имали досег с културни 

събития и пространства в София.  

По отношение на културните пространства най-високо се оценява наличността на 

такива в града (48% удовлетворителни оценки сред експатите, 40% - сред туристите)  

Наличието на информация се възприема като цяло като по-скоро удовлетворително 

(40% положителни оценки сред експатите, 33% - сред туристите), което се 

потвърждава и от качествените изследвания - във фокус групата с дългорсрочно 

пребиваващи чужденци като основен източник на информация за културни събития в 

града се споменава „Програмата“. Наличието на такива пространства и събития също 

е оценено като достатъчно (48% от експатите са по-скоро удовлетворени по тези 

показател). В качественото изследване като позитив се изтъкват множеството 

театри  в града.   

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на публичния транспорт в града  

 

Транспортната мрежа на София е една от темите, които са обект на дискусия във 

фокус групата с дългосрочно пребиваващи чужденци. По-дълго пребиваващите 

оценяват развитието на транспорта в София положително. В същото време се 

отбелязва, че съществува голям контраст между транспортните средства в центъра 

и периферията на града – автобусите в периферията са определени като стари, 

неподдържани. Количественото проучване от своя страна констатира, че, основно 

според чуждестранните посетители на града, градският транспорт като цяло е 

достатъчно наличен и на достъпни цени, но качеството на услугата и наличието на 

информация са недостатъчно удовлетворителни.  

Като цяло обаче по отношение на транспорта в София се появяват повече критични 

мнения по два основни показателя – наличие на информация и качество на услугата. 

Критиките в това отношение са по-изострени от страна на българските посетители 

на града и на експатите, докато чуждестранните туристи имат като цяло по-малко 

опит, имайки предвид, че основно се придвижват пешеходно в града. Така, качеството 

на услугата получава поляризирани оценки от експатите: 32% са удовлетворени, 27% - 

неудовлетворени, както и от българските туристи – 26% удовлетворени спрямо 22% 

неудовлетворени. Наличието на информация се оценява като удовлетворително от 

40% от експатите, докато за 25% не е удовлетворително. Поляризирани са и 

чуждестранните и български туристи.  

За сметка на тези недостатъци, цените на градския транспорт безспорно се оценяват 

като достъпни от чуждите посетители на града (59% от чуждите туристи, 58% от 

експатите), докато българите са по-критични – 38% удовлетворени срещу 23% 

неудовлетворени.  

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на парковете и зелените площи 

в града  
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Парковете и зелените площи в София са едни от най-високо оценяваните дадености, 

налични в града. Положително отношение към зеленината и местата за разходки в града 

се изразява както във фокус групата с експати (където това е едно от изтъкваните 

предимства на София), така и в количественото изследване.  

Така, 63% от дългосрочно пребиваващите в София и 58% от туристите оценяват 

наличността на паркове и зелени площи в София като удовлетворителна.  

В същото време малко повече критични оценки се изразяват по отношение на 

поддръжката на парковете и градините в града, но балансът удовлетворителни-

неудволетворителни оценки остава положителен. Повече положителни отзиви по този 

показател изразяват експатите, доколкото имат и повече опит в града (44%-19%). 

37% от туристите са удовлетворени по този показател срещу 8% които са по-скоро 

неудовлетворени, като останалата част не могат да оценят този аспект от София по 

показателя.  

Разнообразието на паркове и градини също се оценява по-положително от чужденците, 

които временно живеят в града (48% позитивни срещу 12% негативни оценки по 

показателя)   

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на възможностите за спорт и 

рекреация в града  

 

Това е областта, по която най-малка част от посетителите на града могат реално да 

дадат оценки, доколкото имат ограничен опит със спортни съоръжения в София. Като 

се има предвид, че туристите нямат достатъчно време в рамките на два три дни да 

използват и спортни съоръжения, по-голямата част от оценките им за този аспект от 

възможностите, които предлага града, са неутрални (между 60 и 69% отговарят така 

по всички показатели). В същото време, сред посетителите, които са имали опит със 

спортни съоръжения в София, отново положителните оценки спрямо негативните са в 

съотношение 2:1 по всички показатели: достатъчна наличност, наличие на информация, 

цени, качество на услугите, разнообразие.  

Сред дългосрочно пребиваващите чужденци опитът с този аспект от града е по-

богат, като оценките им за удовлетвореност по различните показатели са предимно 

положителни. Най-висока е удовлетвореността от наличието на информация за 

възможностите за спорт в София (47%) и разнообразието на предлагане (47%). По 

отношение на другите показатели – качество на услугата, цени, достатъчна 

наличност, респондентите по-скоро нямат достатъчно опит, за да поставят оценки.  

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на възможностите за шопниг 

  

С изключение на българските посетители на столицата, чуждестранните посетители 

и експатите в значително по-малка степен залагат на пазаруването като 

приоритетна активност по време на престоя си, затова в много по-малка степен имат 

наблюдения и респективно се въздържат от оценки по тестваните показатели. 

Въпреки това, и в този аспект удовлетвореността преобладава над 

неудовлетвореността.  
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Доколкото българските туристи идват в София освен по работа, и за забавления и 

пазаруване, техните оценки по този показател по повечето компоненти са 

положителни: като достатъчно налична наличност на места за шопинг (73%), наличие 

на достатъчно информация (64%), разнообразие (60%), качество на услугата (51%). 

Единственият показател, по който шопингът събира по-малко положителни оценки 

сред българите, е цената на услугите (43%), като по-голямата част от тях не ги 

определят нито като удовлетворителни, нито като неудовлетворителни.  

За разлика от българските посетители, и чуждестранните, и експатите по-скоро не 

могат да оценят услугата по различните тествани показатели, с малки изключения 

като например: дългосрочно пребиваващите в София чужденци в по-голяма степен 

споделят мнението, че наличната информация за местата за шопинг в града е 

удовлетворителна (48%), качеството на услугата е на добро ниво (43%), има 

достатъчно разнообразие на места за пазаруване (42%). Положителните оценки по 

тези показатели сред чуждестранните туристи са приблизително с десет процентни 

пункта по-ниски, но не за сметка на негативните, а на неутралните отговори.  

 

 Оценка на качеството на услугите по отношение на възможностите за 

забавления и нощен живот 

 

Оценките за качеството на услугите в сферата на забавленията и нощния живот на 

града са сходни като при тези на възможностите за шопинг – чужденците вероятно 

нямат толкова богат опит с такива места, докато българите, една от основните цели 

на посещение на които са именно забавленията/нощен живот, изразяват висока 

удовлетвореност от услугите в сферата по всички показатели, дори по отношение на 

цените. Сред чуждестранните посетители удовлетвореността доминира значително 

над неудовлетвореността, но в повечето случаи над половината респонденти не могат 

да дадат конкретни оценки по различните показатели.  

Някои изключения са: според експатите в града има достатъчно налични места за 

забавления (44% удовлетворителни оценки срещу едва 3% негативни),които са на 

достъпни цени (42%), но в по-голяма степен се затрудняват да оценят качеството на 

услугите (33% положителни оценки-10% негативни, 58% - неутрални), разнообразието 

на тези места (38%). При чуждестранните туристи ситуацията е сходна – по-скоро са 

на мнение, че има достатъчно места за забавление и нощен живот на достъпни цени, но 

се затрудняват да дадат преценки по останалите показатели като качество, 

разнообразие.  
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1.7. Преживяване на София – предимства и недостатъци, сравнение с други градове  

Преживяването на града има както различни, така и сходни аспекти във възприятията 

на различните целеви групи. Макар преобладаващо позитивни, впечатленията от София 

не са едностранчиви и имат своите негативи. Докато туристите виждат проблемите, 

които се забелязват с „просто око“ – през градска среда, цялостен облик на града, цени 

на услуги и качество на обслужване, то за експатите градът разкрива повече пластове 

и преминава отвъд видимото с невъоръжено око, основно по отношение на 

неприятните впечатления от София.  

 

 Позитивни образи за града 

За чужденците своеобразен лайтмотив на представата за София е „евтино е“. Това е 

главно впечатление както в качествените, така и потвърдено от количественото 

проучване – на едно от първите места чуждестранните посетители споделят като 

позитивно впечатление от София това, че цените са ниски (21%). Измества го само 

приятното впечатление от добронамереността на хората (28%), което обаче намира 

своя антипод и в коренно обратния опит с намръщени, недружелюбни хора. За 

чуждестранните туристи сред приятните впечатления от града са също вкусната 

храна (20%), множеството паркове и зелени площи, разнообразието от кафенета, 

ресторанти (11%).  При експатите впечатленията са с малко по-различен фокус – на 

първо място се акцентира върху зелените площи и природата  - достъпа до планината 

Витоша (32%) и парковете и градинките в центъра (26%). Едва след това като 

положителни впечталнения от града се споделят добронамерените хора (22%), ниските 

цени (19%), вкусната храна (11%), но и културното наследство и история на София (8%).  
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От разнообразните впечатления на различните туристи може да се съчетаят черти 

на София, които формират нейния облик в представите на чуждестранните 

посетители – евтин, зелен град, с приятна атмосфера, добронамерени хора, вкусна 

храна, богата история/интересна архитектура, чист/подреден (по-рядко споменавано). 

По-спорадични образи за София се появяват през конкретни места, като се споменават 

бул. Витоша, НДК, Храм паметника Александър Невски, Боянската църква.  

 

 
 

 Негативни образи за града  

 

В същото време, част от атрибутите, които придават положителен образ на града, са 

превърнати в негативи при отговорите на въпроса кои са най-неприятните 

впечатления за туристите в София. Такива са например хората – едно от главните 

негативни впечатления за туристите/чужденците са недружелюбните хора (16% сред 

експатите, 7% сред туристите). Като открояваща се група негативни 

характеристики на София е цялостно нейната инфраструктурна уреденост – „мръсен 

въздух в града“ (първи посочен проблем сред експатите с 34%), мръсен град (15% сред 

експатите, 19% сред туристите, като в това отношение по-критични са българите); 

зле поддържана инфраструктура – както пътна, така и пешеходна – тротоари, 

пешеходни зони. В груповата дискусия с чуждестранни дългосрочно пребиваващи 

граждани темата с тротоарите е една от най-обсъжданите, като участниците ги 

обявяват за пословични: „софийските тротоари са пословични: „всички гидове 

пишат ‘внимавйте с тротоарите’“.   
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Друга изразена за града група проблеми засяга сферата на обслужването: измамните 

таксита, лошото обслужване в заведенията и др. – проблеми, рпедимно изразени от 

чуждестранните туристи.  

Неприятно впечатление прави и поддръжката на сградния фонд в града, в частност – 

състоянието на сгради с висока културна и архитектурна стойност, планирането на 

строежите в града. В груповата дискусия това е един от изтъкнатите сериозни 

недостатъци на града се свежда именно до това: поддържането на сградния фонд е 

„ужасно“, а градоустройството - хаотично: „Архитектурната естетическа стойност 

на София е близо до нула според мен. За всички хубави сгради, които имате, допускате да 

се разпаднат. Например около Женски пазар имате тези наистина елегантни класически 

европейски постройки, на които фасадите им умират, разпадат се пред очите ти. В 

центъра, опитвате се да сте град и строите небостъргачи,.. но те не пасват. Нямате 

концепция за архитектурно планиране на града.“  

Друга област, която прави генерално впечатление на чужденците - недостатъчно 

владеещи английски език служители, както и хаос/недобре уредени административни 

услуги.  

Като цяло, София се очертава като град на контрастите. Тази теза често се 

потвърждава от обрисуването на образите на столицата през асоциативен тест, в 

който респондентите са помолени да опишат града като човешко същество.  

Асоциациите са двойнствени, като например следните, изразени спонтанно в 

груповата дискусия с експати:“ шумен и релаксиран; хипстър и бюрократ. 

Определено беден, но задължително с кафе в ръка. Изобщо град на контраста: 

мързелив и трескав. И град, който излъчва потенциал, посланието, че нещо в него 

тепърва започва. 
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В този контекст, въпреки противоречивите образи и немалко негативни аспекти на 

града, както туристите, които го посещават за повече от първи път, така и 

експатите, отчетливо дават положителни оценки за посоката на развитие на София в 

последните години – развива се към по-добро. Такива са мненията на туристите – 27% 

срещу едва 3% заявяващи, че се развива към по-лошо, като тези оценки идват основно 

от българските посетители (51% дават положителни оценки за развитието на София). 

Дългосрочно пребиваващите в София чужденци са дори по-позитивни в оценките си – 

67% са на мнение, че градът се развива в положителна посока срещу едва 12% смятащи, 

че се развива в по-лоша.  

 
Сравнението на София с други европейски столици също е противоречиво в известна 

степен .Попитани да сравнят града с една европейска столица, в сравнение с която 

София повече им допада, туристите например правят сравнения с Будапеща, 

 Рим, Прага, Берлин. Столиците, до които София е сходна според туристите, са 

Белград, Букурещ, Загреб, Прага и др, докато по-добрите от София столици според 

респондентите са Атина, отново – Букурещ, Братислава, Берлин, Мадрид и др.  

Като цяло може да се направи извод, че София бива сравнявана със страни от Централна 

и Западна Европа, освен с непосредствените си балкански съседи, което е индикатор, че 

образът на града се мисли като по-развит/развиващ се град, който има потенциал да 

достигне тези градове или вече ги е надминал.  
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Взети предвид всички за и против София, позитивните и негативни образи, всички 

групи посетители биха препоръчали града на свои приятели и близки. Така, над 90%, от 

чуждестранните туристи, от които 60% категорично биха го препоръчали. Общо 77% 

от експатите също биха препоръчали София на свои близки и познати, като тук обаче 

се наблюдава по-дистанцираната позиция на вее имащите житейски опит в града (38% 

биха го препоръчали категорично, останалите 38% - „по-скоро“).  

2. ПРОУЧВАНЕ СРЕД ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕСИ  

2.1. Профил на бизнесите, работещи в сферата на туризма и развлеченията в София.  

Фирмите, чиито представители участваха в проведеното проучване на туристическия 

бизнес в София, се занимават предимно с хранене (60%) и настаняване (57%). В по-малка 

степен дейността им включва развлечения (26%), транспорт (17%) и други. 63% от 

фирмите се занимават само с една дейност, докато останалите съчетават две или 

повече. Анкетираните представители на фирми бяха помолени да посочат една от 

дейностите (при наличие на повече) на фирмата, за която ще отговарят в анкетата. По 

този начин типологията придобива следната структура: най-много занимаващи се с 

хранене (46%), след това с настаняване (37%), следвани от туристически агенции (11%), 

дейности по развлечение (4%) и транспорт (2%).  
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Повечето фирми (54%) не са част от верига, а широкото мнозинство от тях са български 

(87%), като повечето са заети с хранене.  

 

Почти всяка трета фирма в бранша (30%) е много малка - с не повече от 5 души персонал. 

Други 31% имат между 6 и 10 наети служители, 22% - между 11 и 20 души, а останалите 

17% са по-големи - с над 20 души персонал. Фирмите с повече персонал са по-често част 

от верига.  

 

Услугите на мнозинството от фирмите (70%) не са включени в туристически пакети. 
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Категоризацията на изследваните обекти показва, че почти половината от тях имат 

само една звезда. 2 звезди имат 24% от обектите и почти същия дял имат 3 звезди 

(21%).  

 При бизнесите, които се занимават с приготвяне и продаване на храна има 

основно обекти с 1 звезда (два от три), но сред тях се срещат и дял четири-

звездни обекти, каквито няма при местата за настаняване. Сред хотелите и 

хостелите, обаче има голям дял 3-звездни (41%) и 2-звездни обекти (29%).  

 Обектите, насочени предимно към чуждестранните туристи са с по-висока 

категоризация от останалите – при тях няма такива с 1 звезда, а 

преобладават тези с 3 звезди. 
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2.2. Механизми за определяне на качеството в бизнеса. 

Най-разпространеният начин за определяне на качеството на услугите в бранша е 

потребителският рейтинг (70%), след което са сертификатите (33%) и наградите за 

качество (26%).  

 Сред хранителните обекти са по-разпространени сертификатите, а сред 

хотелите и хостелите – наградите за качество. 

 

Изследваните фирми оценяват дейността си най-вече чрез потребителските 

рейтингови системи (57%) и сертификатите за качество (37%), а в по-малка степен 

чрез награди (22%) или имидж (4%).  

 Обектите за настаняване се възползват най-вече от потребителските 

рейтинги на посетителите и наградите за качество, от които местата за 

хранене не се ползват в толкова голяма степен. 

 

Потребителските рейтинги са най-важните за фирмите, чиято целева група са 

чуждестранните туристи – за тях са основно мерило за качество и ги използват в най-

голяма степен. Фирмите без специфичен таргет се ползват в по-голяма степен от 

сертификатите за качество, а тези с български таргет в по-голяма степен от 

наградите за качество и постижения, освен следенето на потребителските рейтинги. 

 

„Единствения реален и важен барометър за качеството на която и да е услуга – е 

самият потребител“ (управител на организация, която провежда с турове в града) 
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2.3. Специфика на бизнесите и нагласи към развитието на туристическия бизнес в 

София.  

 

- Конкурентни предимства и предизвикателства пред бранша.  

 

Основните фактори, които дават конкурентно предимство на бизнесите в 

туристическия бранш в София са най-вече добрата локация (според 76% от 

анкетираните техни представители), приятната атмосфера (61%), високото качество 

на услугата (57%) и наличието на по-квалифициран персонал (54%). Конкурентните цени 

и достъпната информация е от съществено значение за по 30%, а едва 13% смятат, че 

пакетните услуги биха им дали предимство.  

 Според представителите на обектите, които преди всичко настаняват 

туристите най-големи конкурентни предимства са добрата локация и 

приятната атмосфера, докато при обектите за хранене, освен локацията е 

най-вече важно наличието на квалифициран персонал, качеството, цените и 

достъпната информация. 

 За фирмите с предимно чуждестранен таргет най-важно е качеството на 

предлаганите услуги и високата квалификация на персонала, докато тези без 

специфична целева група смятат добрата локация за ключов фактор. 

 

Предизвикателствата пред бизнеса, насочен към туристи, са разнообразни, но биха могли 

да се откроят два основни проблема, които съпътстват фирмите в бранша. На първо 
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място е конкуренцията, била тя нелоялна (за 35% от тях) или просто твърде голяма 

(според 30%). Вторият най-голям проблем е свързан с персонала и по-точно 

текучеството (28%) и/или ниската квалификация на кадрите (26%).  

 Най-големите проблеми за обектите за хранене са свързани с голямата 

конкуренция и текучеството на персонал, а за хотелите и хостелите трябва 

да се добавят ниското качество на услугите, административната тежест 

и трудните клиенти. 

 Интервютата с управители на бизнеси в туристическия бранш подкрепят 

тезата от направените анкети, че наличието на високо квалифициран 

персонал е ключово, но насочват и вниманието към различни 

административни затруднения, с които трябва да се справят фирмите, за 

да поддържат и развиват дейността си (например, проблеми с разделно 

изхвърляне на боклука от хранителни заведения, изискванията за 

квалификация на тур гидове и др.).  

 
 

- Самооценка на развитието на бизнеса. 

 

Болшинството от изследваните фирми (61%) таргетират чуждестранни и български 

туристи, а останалите се разделят по равно в двете целеви групи. Оценката, която 

дават бизнесите относно броя на клиентите е по-скоро положителна – почти 

половината (46%) споделят, че има увеличение през последните няколко години, като 

чуждестранните туристи се увеличават с по-голям темп (при 50% от фирмите), 

отколкото българските (при 35% от фирмите).  
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 Цялостното увеличение на клиентите се усеща в по-голяма степен сред 

обектите за хранене, при които е по-голям напливът от българи, докато що 

се отнася до чуждестранните клиенти – те се увеличават с почти изравнен 

темп при обектите за настаняване и хранене. 

 Впечатленията на представителите на бизнесите, насочени към 

чуждестранни клиенти са, че те като цяло се увеличават (чужденците са все 

повече, докато българите - по-малко); при фирмите с български таргет 

впечатлението е за липса на съществена промяна, а анкетираните 

представители на фирми без специфична целева група заявяват в по-голяма 

степен, че клиентите се увеличават, особено що се отнася до българските. 

 Интервюираните представители на фирми от бранша обясняват увеличения 

поток от чуждестранни туристи с ниско-тарифните самолетни компании, 

особено на фона на цялостната популяризация на София като туристическа 

дестинация. 
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2.4. Канали за маркетинг и комуникация с клиентите. 

Комуникационните канали, които използват бизнесите, свързани с туризъм в София са 

категорично доминирани от Интернет платформите. Най-използвани са Фейсбук 

страниците – 80% от изследваните фирми се възползват от тях. 76% разчитат на 

собствена интернет страница, а 39% на платформата за споделяне на изображения и 

видео Instagram. Между 13 и 20% споделят, че предлагат услугите си на туристически 

изложения, информация на туристическия сайт на София и в информационен център, 

каталози и брошури, блогове.  

 Обектите за хранене се възползват в по-голяма степен от Фейсбук и 

Инстаграм страниците си, докато хотелите и хостелите повече от 

информация в туристическия сайт на Столична община, спонсорирано 

съдържание в Интернет, мобилни приложения и туристически фирми 

посредници. 

 Управителите на обекти за настаняване споделят, че използват предимно 

онлайн услугите на сайтове като booking.com, Airbnb, TripAdvisor и др.   
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Въпреки, че информация за фирмите се предава основно в Интернет платформи, 

доминиращият начин за резервиране остава по телефонa – 74%. Клиентите се 

възползват от възможностите в мрежата, като резервират по имейл (46%) и в сайта 

на съответната фирма (41%). Малко по-малко туристи (28%) подхождат по-

старомодно, като резервират на място, след пристигането им в града. Малко 

използвани за целта са българските сайтове за туристически услуги (9%), 

чуждестранните агенции (4%) или пакетните услуги (2%).  

 Обектите за хранене вземат резервации относително повече по телефона, 

докато обектите за настаняване разчитат в по-голяма степен на онлайн 

услуги (имейл, собствен сайт, български сайтове за туристически услуги), 

както и чрез чуждестранни агенции. 

 Обектите с български таргет разчитат най-вече на телефон и резервации 

на място, докато тези с чуждестранен таргет получават резервации най-

вече повече по имейл и онлайн в собствен сайт. 
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Комуникацията между бизнесите и туристите протича основно на български (89%), но в 

голяма степен и на английски (74%). Други езици, като руски или немски, се използват 

значително по-малко – при под 10% от фирмите. 

 Хотелите и хостелите, както и обектите с чуждестранен таргет, в по-

голяма степен комуникират в клиентите си на английски или други езици; 

обектите с двойна насоченост (към български и чуждестранни туристи) са 

относително по-активни от останалите в комуникацията и на двата езика. 
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2.5. Оценка на качеството на предлагания продукт в съответната бизнес сфера. 

Представителите на фирми в туристическия бранш бяха помолени да дадат оценката 

си за информацията за предлаганите услуги, която се предоставя на туристите, по 

няколко критерия. Резултатите показват най-висока удовлетвореност по отношение 

на използваните сайтове, които имат лесна навигация (всеки втори анкетиран е напълно 

или по-скоро удовлетворен). Следват наличните онлайн промоции и качеството на 

съдържанието (около 45% посочват, че са напълно или по-скоро удовлетворени). 

Актуалността, разнообразието и превода на сайтовете за информация се оценяват 

като напълно или по-скоро удовлетворителни от 40-43% от представителите на 

бранша. 
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2.6. Общи оценки на качеството на предлагани услуги и възможности за туризъм в 

София.  

Представителите на фирми, които предоставят услуги за туристи бяха помолени да 

оценят условията, които предлага София за гостите на града по следните показатели: 

- Места за настаняване – според анкетираните има много добра наличност на 

места за настаняване, а цените също са много добри. Оценката им за наличието 

на информация за тях, разнообразието и качеството е също добра. 

- Заведения за хранене (ресторанти, магазини, кафенета) – с отлично разнообразие 

и достатъчно много, информацията за тях е достатъчна, а цените много добри, 

макар и качеството понякога да не е на много високо ниво. 

- Туристически атракции – много достъпни и с добра наличност и разнообразие, 

като анкетираните смятат, че би могло да се подобри качеството на услугите 

на музеи, локации и т.н., а информацията за тях би мога да бъде повече. 

- Културни събития и пространства – също достъпни като цени и добро 

разнообразие, но биха могли да бъдат повече, по-качествени и по-добре 

представени в реклами. 

- Публичен транспорт в града – относително добре обезпечен от към информация, 

но все пак търпи подобрения що се отнася до наличие, разнообразие, цена и 

качество. 

- Паркове и зелени площи – в това отношение има повече място за подобрения, що 

се отнася до наличност, качество и разнообразие. 
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- Спорт и рекреация – спортните съоръжения и зелени зони в града се оценяват 

по-скоро положително, но в някои аспекти мненията на анкетираните са 

разделени – наличие на информация, достатъчност и качество. 

- Шопинг – шопингът е най-високо оценяват като възможности в София; 

дестинациите са много и разнообразни, информацията за тях е достатъчна, а 

качеството и цените са също на много високо ниво. 

- Забавления и нощен живот – също активност, която е много високо оценявана 

от представителите на бизнеса в туристическия бранш; обектите, свързани с 

нея са много и разнообразни, а информацията за тях е достатъчна, а качеството, 

макар и на високо ниво, има място за подобрение, което се отнася в по-голяма 

степен и за цените. 

 

2.7. Оценки на бизнеса за развитието на София като град и туристическа дестинация. 

Цялостната оценка на представителите на туристическия бизнес за развитието на 

София като град и туристическа дестинация е положителна. Повече от половината 

(57%) анкетирани смятат, че столицата се развива към по-добро, а едва 9% са на 

обратното мнение.  
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За оценката на анкетираните представителите на фирми, занимаващи се с туризъм за 

София като туристическа дестинация ги помолихме да сравнят града с други 

европейски столици по отношение на това, доколко тя: 

- Им допада повече от: предимно Рим и Виена (за 15%), Лондон и Берлин (9%) и други. 

- Им допада по-малко: най-вече от Букурещ (22%), Скопие и Атина (9%) и други. 

- Е сходна: предимно с Белград (20%) и Букурещ (15%) и други. 

 

Според представителите на бизнеса в туристическия бранш най-доволни 

посетителите на София остават от вкусната кухня (57%) и нощния живот (54%). След 

тях се нареждат близостта до планината Витоша (33%), архитектурата (30%), 

търговската ул. Витоша и атмосферата на посетените места в града (28%) и т.н. 

 Според интервюираните представители на бизнеса в бранша, София се 

превръща във все по-привлекателна дестинация за туристи и би могла да се 

сравнява с градове като Будапеща, Берлин и други, като това дължи най-вече на 

относително доброто качество на услуги, които се предлагат за по-ниската 

цена, която плащат туристите. 
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Най-недоволни, според анкетираните представители на бранша, туристите са от 

придвижването в София. Това, за което те се оплакват най-често категорично са 

фалшивите таксита (63%). След това се нареждат лошото качество на пешеходните 

площи в града (46%), а от наземния градски транспорт, недостъпната информация за 

забележителност и лошото обслужване са недоволни 1/3 от туристите. Други 

проблеми, с които се сблъскват те са недостатъчната инфраструктура за инвалиди, 

лошите условия за наемане и/или придвижване с велосипеди (30%), трудната 

достъпност до Витоша, НИМ и др. (26%) и т.н. 
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2.8. Възможности за съвместни маркетингови дейности между бизнес и институции.  

Широкото мнозинство (85%) от фирми в туристическия бранш не участват в общи 

маркетингови дейности съвместно с общината или други туристически 

институции/органи. 

 Фирмите, които са предимно насочени към български туристи, са по-склонни да 

заемат участие в такива дейности. 
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Въпреки малкия дял на участващи в такива общи дейност, интересът в тази посока е 

относително сериозен. Най-голям интерес представителите на фирми от бранша биха 

проявили към разпространение на рекламни материали за София в техния обект (50%) и 

на информация за самия обект чрез каналите на Столична община (44%), както и участия 

в обучения, организирани от Столична община (41%). Всеки трети анкетиран би се 

заинтересовал от възможности за съвместно участие на туристически борси и 

изложения, съвместно поддържане на туристически обекти, финансирането на 

дейности за развитие на общината като туристическа дестинация и съвместно 

организиране на събития. 

 Известен дял (22%) от фирмите, които таргетират предимно български 

туристи участват в маркетингови дейности съвместно с общината, докато 

сред тези с чуждестранен таргет няма такива. 

 Интервюираните представители на бизнеса в бранша заявяват готовност за 

съвместна работа с общината в различни аспекти – споделяне на know how, 

подобряване на информационните центрове, както и дейности свързани с 

културния живот на столицата. 
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2.9. Препоръки на бизнеса за подобрение на туристическия продукт в София.  

Представителите на туристическия бранш в София смятат, че, за да се подобри той 

трябва да се работи в посока подобряване на квалификацията на персонала (32%), чрез 

обучения. Всеки трети споделя това мнение, а по-рядко споменавани са увеличаването 

на рекламата и спазването на нормите от всички, включително свиване на 

административния товар (18%), а след това и подобряване състоянието на 

инфраструктурата и транспорта в града (15%).  

 Според представителите на фирми с предимно чуждестранен таргет, най-

важно е да се спазват нормите и да се свие административния пазар, а за тези с 

по-скоро български таргет е най-важно повишаването на квалификацията на 

персонала. 
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Що се отнася до общото подобрение на туризма в София представителите на фирми 

смятат в най-голяма степен, че на първо място това е повечето реклама и информация 

(43%). Инвестициите и борбата с корупцията (21%) са друга важна предпоставка, както 

и подготовката на персонала (18%), подобряването на инфраструктурата и повече 

зелени площи и велоалеи (по 14%). 

 Представителите на бизнесите, насочени към чуждестранни туристи 

препоръчват повече реклама и информация, а тези, които таргетират 

българските посетители наблягат на борбата с корупцията, подготовката на 

персонала и подобряването на инфраструктурата. 
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Основните изводи, които могат да се направят на основа на направените проучвания, 

са: 

 Туристите в София са преобладаващо чуждестранни – делът на чуждите към 

български туристи в София е 2:1 в полза на чужденците. Дестинациите, от които 

идват туристите са разнообразни, като най-съществен е делът на 

посетителите от Западна Европа (2/3 от чуждестранните туристи). За това 

принос имат на-вече развиващите се в последните години нискотарифни линии 

до и от София. Изследването потвърждава, че мнозинството от 

чуждестранните туристи пристигат в София със самолет  (74%) 

 Профилът на туристите и експатите е предимно на млади хора, високо 

образовани, но търсещи нискобюджетна екскурзия. София е дестинация по-скоро 

за самостоятелни посещения, приятелски компании, или посещения по двойки, но 

не и дестинация за цялото семейство (хора с деца).  

 Туристическите посещения са предимно лична инициатива (85%), рядко се 

ползват услугите на туроператорски компании.   

 Целите на посещение на туристите, идващи от чужбина, и на и експатите, 

логично са различни: докато сред туристите основната цел на посещение е 

екскурзия с културно-познавателна цел (45%), то основната част от дългосрочно 

пребиваващите в града чужденци са дошли в града по работа (общо 65%). Както 

дължината на престоя, така и целите на посещение до голяма степен определят 

преживяването на София, оценките за услугите, които предлага, практиките и 

активностите в града. Съществени различия се открояват и в целите на 

посещение на българските и чуждестранните туристи: – докато българите 

основно посещават София заради бизнес/работа, която имат да вършат в града и 

междувременно използват времето за разходка или остават с развлекателна цел 

(ресторанти, барове, заведения) то чужденците по-скоро идват целенасочено 

именно заради развлеченията, които предлага столицата.   

 София е достъпен град за чуждестранните туристи и дългосрочно пребиваващи 

в града чужденци – това е ключов извод както от качествените, така и от 

количествените проучвания. Цените на живота в града, както и достъпността 

на дестинацията чрез нискотарифни полети са сред основните мотиви 

столицата да бъде обект на интерес за посетителите.  

 Air BNB набира все повече популярност сред туристите, като най-голям дял от 

тях използват този вид настаняване – 31%. Хотелите и хостелите са по-рядко 

използван начин за настаняване от гостите на столицата. Основна разлика 

чежду чуждите и българските туристи е, че българите в най-голяма степен се 

възползват от безплатни нощувки при приятели/роднини, които живеят в града 

(52%)  

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
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 Закономерни с типа на целевата група са и начините, по които се придвижват 

различните посетители на София: докато туристите използват престоя си, за 

да се разходят предимно пеша из града (68%), то за експатите основен начин на 

придвижване е публичният транспорт –  най-вече с метро (77%), но и с наземен 

градски транспорт (74%).  Метрото (65%) и наземният градски транспорт(52%)  

са по-използвани и от българските посетители, докато чуждестранните 

предимно се движат пешеходно (80%).  

 Различни са и практиките на изхранване на туристите и дългосрочно 

пребиваващите чужденци в София. Ежедневното посещение на ресторанти не е 

икономически най-изгодният вариант, когато престоят в София е 

продължителен, затова експатите най-често пазаруват от хранителни 

магазини, като приготвят храна вкъщи (85%). Логично, туристите 

предпочитат да се хранят предимно навън, като на първо място избират 

ресторанти с интернационална кухня (42%), на второ – традиционни български 

ресторанти (39%), на трето – заведения за бързо хранене (33%). 

 Разглеждането на безплатни забележителности в града е най-честата практика 

сред туристите (61%), в още по-голяма степен – от чужденците (83%). Почти 

два пъти по-рядко обект на интерес са забележителности с входна такса – 

музеи, галерии и др. (39%), като чужденците отново са по-активни.   

 Неформалните канали и лични мрежи са основните информационни източници за 

повечето туристи или чужденци, решили да дойдат да живеят временно в София. 

 Регистрирана е като цяло висока удовлетвореност от повечето предлагани в 

града услуги и възможности за забавление и туризъм. Цените безспорно са най-

удовлетворителния аспект на предлаганите услуги – както по отношение на 

места за настаняване, ресторанти, така и по отношение на градски транспорт, 

туристически атракции, места за забавление и нощен живот. Наличието на 

такъв тип услуги също се оценява положително както от туристи, така и от 

експати. По-висока критичност се изразява относно качеството на 

предлаганите услуги в няколко сфери: качество на обслужване на местата на 

пристигане в дестинацията: летище/гара, в публичния транспорт;  наличие на 

информация по някои направления като транспорт, културни пространства  

 София е град на контрастите в представите на посетителите: от една страна 

– евтин, приветли град, с приятни хора и вкусна храна, интересна архитектура 

и историческо наследство, от друга – град с недобра инфраструктура, 

неприветливи хора, неуредени пространства и рушащи се сгради  

 Въпреки противоречивите образи и немалко негативни аспекти на града, както 

туристите, които го посещават за повече от първи път, така и експатите, 

отчетливо дават положителни оценки за посоката на развитие на София в 

последните години – развива се към по-добро – мнения, споделяни както от 

чужди, така и от български посетители (51% от българите дават положителни 

оценки за развитието на София, 67% от експатите споделят това мнение)  

 Взети предвид всички за и против София, позитивните и негативни образи, 

всички групи посетители биха препоръчали града на свои приятели и близки. Това 

са над 90%, от чуждестранните туристи,  и 77% от експатите.   
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 Туристическият бранш в София търпи сериозно развитие през последните 

години, като в него се разнообразни по големина и тип организации и фирми, а 

конкуренцията е голяма. 

 Развитието на бранша се дължи в голяма степен на два фактора: ниско-

тарифните самолетни компании и възможностите, които предлага мрежата за 

разпространение на информация за туристическите обекти (не само атракции и 

забележителности, но и заведения, места за настаняване, клубове и т.н.) както и 

възможността за самостоятелно организиране на посещение в София от страна 

на туристите, чрез запазване на транспорт място за спане по интернет.  

 Бизнесът обръща огромно внимание на рейтингите на туристите, както и на 

личните им впечатления, които споделят със заетите в бранша. Личното 

отношение между клиент и бизнес често е от решаващо значение.  

 По-сериозните проблеми, които има бизнесът в сферата на туризма в София са 

свързани с рекламата и информация като цяло – за обекти, атракции, дестинации, 

транспорт и т.н., както и с подготовката на кадрите, които са заети в бранша. 

Бизнесът трудно намира качествени служители и текучеството е голямо. Също 

голям проблем са увеличаващата се конкуренция, която понякога бива нелоялна и 

административните тежести, които често затрудняват или дори пречат на 

фирмите да изпълняват дейността си.   

 

На базата на резултатите от анкетите и проведените интервюта, можем да 

поставим следните препоръки в посока развитие на туристическия бранш в София: 

 Развитие на атракции и културни забележителности, които носят повече 

приходи за общината – към момента туристите основно се възползват от 

безплатни забележителности, или посещават града с цел забавления (заведения, 

клубове и др.) 

 Развитие и промотиране на Витоша като туристическа дестинация – планината 

е изтъквана като едно от основните предимства на града сред чуждестранните 

посетители 

 Качествено подобряване на средата за правене на бизнес в града, чрез намаляване 

на административната тежест, прилагане на правилата еднакво за всички и 

борба със сивата икономика.  

 Засилена работа в посока подготвяне на кадри за работа в бранша, който страда 

от текучество и неподходящ персонал – обучения, стажове и т.н. биха могли да 

помогнат за решаване на проблема.  

 Засилена работа в посока подобряване на информационната обезпеченост на 

туристически обекти, дестинации, атракции, места за настаняване, хранене, 

забавления и т.н., особено на фона на високата готовност за съдружие с 

общината и други заинтересовани организации. 

 Ограничаване на фалшивите таксита (по-строг контрол и регулация), от които 

туристите се оплакват масово. 

 Подобряване на инфраструктурата в града – поддръжка и увеличаване на 

зелените площи, допълнителна информация за публичния транспорт в града, 

повече и по-достъпни места за спорт и рекреация.  
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