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КАКВО СМЕ СВЪРШИЛИ ДО СЕГА?



СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Отправени писмени искания към 123 източника на информация (държавна и местна 
администрация, фирми, сдружения и НПО). 

От тези източници са поискани 742 броя бази данни, от които:

● са получени 421 пълни (според експертните екипи) бази,

● 69 частично пълни, 

● 72 отговора за липса на исканите данни,

● не е получен отговор за 180 от поисканите бази данни.



СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Регистър на други източници на информация, който включва:

● 307 нормативни и стратегически документа;

● 478 монографии, книги и изследвания;

● 36 периодични издания;

● 1364 статии, студии;

● 12 дисертации;

● 54 събития, фестивала, концерта и др.;

● 16 аудио-визуални ресурса;

● 104 албума;

● 34 карти;

● 15 обществени дискусии;

● 66 туристически брошури и др.



СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ









ДОКЛАДИ



ДАННИ

Към ноември 2017, на територията на Столична община има 1898 активни AirBnB 
локации, а само три месеца по-късно, те вече са 2142. Средногодишна заетост на AirBnB 
имоти в София е 61%. За сравнение, средногодишната заетост на цялата хотелска база в 
Столична община е 31,8%, а за град София – 41%. Петзвездните хотели са най-
ангажирани с около 52,8%.



ДАННИ

От всички офис площи в София 1 650 000 кв. м. са заети от клас А и клас Б офиси, докато 
върху 864 000 кв. м. са разположени складови и логистични площи. Свободните офис 
площи от клас А и Б в София са 170 000 кв. м., като 25% принадлежат към клас А. Нивото 
на незаетост на офис пространствата в момента е 9,6%, но се прогнозира леко 
увеличаване. До 2020 се очаква да бъдат създадени още 390 000 кв. м. нови офис площи. 



ДАННИ

Изследване на ОП Туризъм е, че през 2016 столицата оглавява класацията за най-евтин 
еднодневен бюджетен престой. Туристите предпочитат да остават в града средно около 2 
дни, като гостите от Израел пребивават в града средно 2,2 дни, а тези от Италия – 2,1 
дни. Най-дълго се задържат в София посетителите от по-далечни дестинации като Индия 
– средно по 2,7 дни.



ДАННИ

Стратегията за интелигентна специализация (ИСИС) е ключов инструмент в политиката 
на Общината в сферата на пазара на труда. Сред добрите примери, свързани с нея, са 
провеждането на “Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016”, конференции с техническа 
насоченост като WebIt и Innovation Explorer, провеждането на публични лекции на тема 
иновации, както и дейността на агенцията за инвестиции СОАПИ.



ДАННИ

В София оперират няколко пред-акселераторски програми и фондове за рисково 
финансиране, а интензивните на знание услуги заемат дял от над 40% от икономиката на 
града. Същевременно има сравнително слаби връзки между наука, иновации, бизнес и 
финанси (иначе казано комерсиализацията на иновациите), както и изтичането и 
недостатъчна обезпеченост с висококвалифицирани кадри.



ДАННИ

37% от анкетираните използват градски транспорт, 30,3% ползват автомобил като 
шофьори и пътници, а 29,7% ходят пеша. От МГТ най-често се използва автобусът, 
следван от трамвая, метрото и тролейбуса. Процентът на хората, използващи метро, се 
увеличава от 9,7% до 21,8% между 2011 и 2017.



ДАННИ

Те включват основните булеварди в града: Сливница, Патриарх Евтимий, Евлоги и 
Христо Георгиеви, Цариградско шосе и др. Наблюденията през последните десет години 
показват, че нивото на шума в голяма част от пунктовете се задържа трайно над 
граничните стойности. Например през 2016 в 41 от 49 пункта измерените стойности са 
над граничните (65 dB(A), 60 dB(A) и 55 dB(A)).



ДАННИ

Над 26% от жилищния фонд е с възраст под 22 години, близо 50% е под 32 години, а 
само 4% е наследен от преди 1919. През четвъртото тримесечие на 2017 по данни на 
НСИ на територията на Столична община са издадени 201 разрешителни за строеж на 
нови жилищни сгради, 3 разрешителни за административни сгради и 38 за други сгради, 
които ще бъдат разположени върху обща разгъната застроена площ от 422 967 кв. м.



ДАННИ

От 176 общински училища 18 са оборудвани с цялостна общодостъпна среда, която 
включва рампа, асансьор и адаптиран санитарен възел. Според Стратегията за достъпна 
градска среда, приета от СОС през 2017 г., няма да се издава акт 16 на сгради, които не 
са изградили съоръжения за достъпност за хора с увреждания.



ДАННИ



КАКВО СЛЕДВА?



vizia.sofia.bg


