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Анализът е изготвен от външен изпълнител7 по задание на Софияплан. Подробен анализ е 

направен в приложение I.3_Икономиката на Столичната община. 

 

I.3.1. Основните икономически показатели и тенденции 

В Столична община (СО)8 се концентрира голяма част от икономическата активност в 

България. През 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на столицата достига над 44 

млрд. лв., или 40% от общия брутен вътрешен продукт на страната. Този огромен 

дисбаланс се дължи отчасти и на факта, че повечето големи компании са регистрирани в 

София, независимо, че основната или цялата им дейност се осъществяват извън СО. За 

съжаление не съществуват агрегирани данни, които да позволят дори приблизителна 

оценка на обема продукция, създадена извън СО, но отчетена в София. Тоест тежестта 

на СО с 40% дял от БВП на България трябва да бъдат приемани като завишени, без да 

можем да кажем обаче с колко.  

 

Около 89% от брутната добавена стойност в столицата се създава от сектора на 

услугите. Динамиката на БВП на СО се ускорява след 2015 г. и достига до номинален ръст 

от близо 9% през 2018 г. Концентрацията на икономическа активност в София е 

подкрепена от постоянния приток на хора в столицата, която увеличава своето 

население на фона на спада на населението в страната. Същевременно през последните 

години се наблюдава трайно намаляване на механичната миграция на население към София 

– за последните 10 години 3 пъти е намалял потокът от нови жители на общината. За 

повече информация по темата виж I.2_Населението на Столична община. 

 

СО, и по-специално София, има съществена тежест в икономиката на агломерационния си 

ареал. За повече информация по темата виж I.1.2_Агломерационният ареал на Столичната 

община. 

 

I.3.2. Структура на икономиката 

През 2018 г. произведената продукция от нефинансовите предприятия в СО достига 67 

млрд. лв., или 37% от общата продукция в страната. Икономиката на столицата е силно 

доминирана от сектора на услугите, като в нея се концентрира произведената 

продукция на 59% от търговията на едро и дребно, 40% от транспорта, 93% от 

далекосъобщенията, 85% от информационните технологии и услуги, 72% от 

професионалните дейности и 66% от административните дейности в страната. 

Преработващата промишленост в София допринася за около 14% от произведената 
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продукция в промишлеността в страната.  Отново трябва да се има предвид 

пояснението, направено в първия абзац на този текст. 

 
Източник: НСИ, ИПИ 

 

Развитието на произведената продукция в СО през последните години ясно показва най-

динамичните сектори в столицата. За периода 2013-2018 г. продукцията в 

информационните технологии и услуги нараства със 137%, като това е и секторът с 

най-голям ръст на наетите. Административните дейности също се развиват добре – 

ръст от 81% за периода 2013-2018 г., което е провокирано от динамиката в аутсорсинга 

на бизнес и поддържащи услуги. През 2017 и 2018 г. се наблюдава и сериозен ръст в 

строителството и операциите с недвижими имоти, което отразява бума на имотния 

пазар в столицата. Преработващата промишленост също бележи значителен ръст в 

последните две години, което е подкрепено от развитието на индустрията в 

периферията на град София.  

 

I.3.3. Инвестиции и развойна дейност 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с натрупване в СО достигат 12,4 млрд. евро 

през 2018 г. Над 34% от всички ПЧИ са насочени към търговията, транспорта и туризма, 

като в тези сектори се регистрира и положителна динамика – 20% ръст в периода 2013-

2018 г. Операциите с недвижими имоти и индустрията са на второ и трето място с дял 

от съответно 19% и 16% от ПЧИ в столицата. Общо 28% от ПЧИ в София са насочени 

към секторите на информационните и комуникационни технологии, както и в 

професионалните и административни дейности и научни изследвания. В 

професионалните и административни дейности, където влиза и аутсорсингът на 

8 Териториалният обхват на област София (столица) и Столична община е на практика идентичен. Това позволява в 
анализа да се използват икономически данни както на областно, така и на общинско ниво. 
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услуги, в т.ч. фирмите, които предоставят гласови услуги, се реализира най-високият 

ръст на ПЧИ в периода 2013-2018 г. 

 

Столичната община е в центъра на научната и развойната дейност в България. Към 2018 

г. столицата генерира почти 70% от всички разходи за научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) в страната. Близо ¾ от тях са осъществени от предприятия в 

сектора на информационните технологии и услуги, както и в научната сфера. Особено 

силна е динамиката при информационните технологии и услуги, които от 10 млн. лв. 

разходи за НИРД през 2013 г. достигат 182 млн. лв. през 2018 г. Това до голяма степен е 

резултат от преместването на развойните центрове на няколко големи софтуерни 

фирми на територията на град София.  

 

I.3.4. Икономическа активност и заплати 

Икономическата активност на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) в СО 

традиционно е значително над средната за страната. През 2019 г. коефициентът на 

икономическа активност в столицата е 77,7%, спрямо 73,2% за страната. 

Коефициентът на заетост (15-64 г.) достига 76,4% през 2019 г. спрямо 70,1% за 

страната. Общият брой на наетите в столицата достига рекордни нива – над 750 хил. 

души, като причината за този ръст е в постоянния приток на млади и квалифицирани 

кадри към София и икономическия подем през последните 5-6 години. 

 

Заплатите в Столична община са сред най-високите в страната, като отстъпват 

единствено на някои регионални центрове с концентрация на предприятия от 

енергетиката и добивната промишленост. През 2018 г. средната брутна месечна 

заплата в столицата достига 1 586 лева, като бележи ръст от 48% за периода 2013-2018 

г. Стабилният ръст на заплатите в София се запазва и през 2019 г. Средната брутна 

заплата в сектора на информационните технологии и услуги достига 3 529 лв. през 2018 

г. Също високи са средните брутни възнаграждения във финансовите и професионалните 

дейности – съответно 2 183 лв. и 2 002 лв. през 2018 г. Най-ниски са средните заплати в 

хотелиерството и ресторантьорството – 755 лева брутно месечно, като трябва да се 

отчита, че това е и секторът с предполагаемо най-голям дял на сивата икономика.  

 

Разпределението на доходите на физическите лица на територията на СО е 

неравномерно. С най-високи декларирани заплати са регистрираните обитатели на 

южната част на центъра и южните квартали на София. На срещуположния полюс са 

районите в северната част на София и на общината. 

 

 
 

I.3.5. Развитие на районите в София 

Икономическата активност в Столична община е неравномерно разпределена в 24-те ѝ 

района. Районите Люлин и Младост са отчетливо най-големите, като в тях са 

концентрирани 18% от икономически активните лица в София към края на 2019 г. 

Коефициентът на безработица е сходен в почти всички райони – най-често в рамките 

на 1,5-2% към края на 2019 г. Стопанската активност на предприятията обаче 

чувствително се отличава по райони, като в някои части на столицата се наблюдава 

концентрация на предприятия и стабилен ръст на приходите. Бурното развитие на 

услугите през последните години и появата на големи бизнес и офис пространства на 
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определени места в столицата предопределят и изпреварващото развитие на някои 

райони. 

 

Над 50% от приходите на компаниите в Столична община, по данни от 2016 г., се 

концентрират в районите Младост, Лозенец, Триадица, Възраждане, Средец и Витоша. 

Район Младост дърпа отчетливо напред с над 13% от приходите на компаниите в 

столицата, като бележи солиден ръст през последните 10 години, подкрепен от 

концентрацията на офис площи (клас А) и притока на чуждестранни инвестиции. Район 

Люлин, макар и с най-голямо население и съответно икономически активни лица, има по-

скоро жилищни функции, като концентрира под 3% от приходите на компаниите в 

столицата.  

 

I.3.7. SWOT Анализ  

Силни страни  

• Най-големият икономически център в България  

• Структура на икономиката, доминирана от услуги с висока добавена стойност, в 

т.ч. финансови, дигитални и професионални  

• Концентрация на централни офиси и висш мениджмънт на големи корпорации, 

опериращи в цялата страна  

• Високо квалифицирана работна ръка и постоянен приток на млади и активни хора  

• Високи доходи и стабилен ръст на заплатите  

• Висока инвестиционна активност и сериозно натрупване на чуждестранни 

капитали   

• Технологичен и научен хъб – ръст на разходите за научна и развойна дейност в 

дигиталния сектор  

• Концентрация на дигитални и креативни компании   

• Развита екосистема за подкрепа на стартиращи и иновативни бизнеси   

• Дългосрочен положителен тренд в туризма и ръст на посещенията от чужденци  

• Динамични райони, които привличат инвестиции, и в които се развиват успешно 

бизнес и офис пространства от висок клас  

• Налични индустриални терени и развитие на промишлеността в периферните 

общини   

• Широк ареал/зона на функционално влияние на ядрото град София – обхваща поне 11 

съседни общини  

 

Слаби страни  

• Липса на достатъчно високо технологични производства, които да се конкурират с 

развитието на услугите в дигиталната сфера  

• Липса на ясен профил, в т.ч. брандиране, който да отличава столицата от други 

водещи региони в Европа  

• Повишаване на разходите за правене на бизнес, в т.ч. разходи за персонал, офис и 

бизнес услуги  

• Неравномерно развитие, в т.ч. на бизнес инфраструктурата, в отделните 

територии на столицата  

• Сериозен удар на пандемията върху определени сектори и силно ограничен приток 

на туристи през 2020 г.   

 

Възможности  

• Привличане на стратегически инвеститори, които са глобален лидер на своя пазар  
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• Продължителен ръст в дигиталния сектор и привличане на чужди капитали в 

сектора на информационните технологии и услуги  

• Разрастване и обособяване на нови бизнес и офис пространства с висок клас  

• По-сериозно обвързване на висшите учебни заведения с индустрията и високо-

технологичните компании  

• Подобряване на свързаността и допълнително отваряне на столицата към света, 

в т.ч. инвестиции в летище „София”, развитие на туризма и ръст на посещенията 

от чужденци  

• По-голяма тежест на София на корпоративната карта в региона – намиране и 

комуникиране на конкурентните предимства пред другите столици  

• Развитие на промотирането на София като инвестиционна дестинация, в т.ч. 

добра координация със съседните територии  

 

Заплахи  

• Засилваща се конкуренция от други икономически и образователни центрове в 

Централна и Източна Европа, в т.ч. Западните Балкани  

• Ограничен приток на чужди капитали и високо технологични компании в дигиталния 

сектор и отлив на чужди компании към съседни пазари  

• Недобра координация със съседни общини за привличане на стратегически 

инвеститори  

• Намаляващ темп на ръст на населението, което да ограничи потенциала пред 

икономическия растеж в столицата  

• Продължителен период на пандемия и ограничителни мерки, което да удари силно по 

множество икономически дейности, в т.ч. дигиталния сектор  

• Влошаване на достъпа до услуги и качеството на живот в резултат на бурно 

икономическо развитие и „претоварване” на определени райони 

 

  


