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наÉ-ниски Öена на стая и заетост в европа - 
проДÚлÆава ли ÁизнесÚт все оÙе Да ÁÚДе в ДоÁро 
сÚстояние?
Сравненията по-долу се базират на данни от STR 
Global и представят шестте най-големи хотела от 
международни вериги в София с приблизително 878 
стаи (11% от общия брой хотелски стаи в София). 
В инструмента за съпоставяне на STR Global са 
включени следните 5-звездни хотели: The Radisson 
Blue, Sheraton, Grand Hotel Sofa, Hilton, Holiday Inn и 
Kempinski. Въз основа на индекса за хотелски цени на 
Trivago (Август 2011г.) София и Будапеща са градовете 
с най-ниска цена на хотелска стая. Средната цена 
на стая в София във всички категории е 37.50 евро. 
Въпреки че по данни на Евростат за 2012г. в България 
минималната работна заплата и строителните разходи 
са най-ниските в цяла Европа, а тези за енергия са 
благоприятни, все още е факт, че хотелите успяват да 
оцеляват, а и да работят на печалба. 

Нивата на заетост все още са ниски в сравнение с 
други европейски градове и проблемът е в това, че 
София все още е пралелно фокусирана върху бизнес 

гостите докато туристите, пътуващи с цел почивка, 
и тези, пристигащи за уикенда, са доста малко на 
брой. Според данни на Общинско предприятие 
„Туристическо Обслужване” към Столична община 
64% от реализираните туристически нощувки са 
осъществени в 4- и 5-звездни хотели. Пазарът е 
доминиран предимно от чужденци, а те се доверяват 
основно на международните хотелски брандове. 
Наред с това заради ниските цени на нощувките 
пристигащите от чужбина гости са в състояние да си 
позволят да отседнат в по-висока категория хотел от 
обикновено. Фирма Kohl & Partner анализира също и 
хотели с по-ниска категория (1 - 3 звезди) и получените 
данни обрисуваха неблагоприятна картина. Цената на 
хотелска стая и нивото на заетост в тези сегменти са 
много по-ниски и тяхната печалба от свободна стая 
(RevPAR) често е твърде ниска, за да гарантира добра 
работа на бизнеса за в бъдеще. 

Kempinski Hotel Zografski, София Radisson Blu Grand Hotel, София

Средна цена на стая в Евро Заетост (стаи) в %

Източник: STR Global, избрани градове от Kohl & Partner София



хотелският пазар в софия се проÌеня

Налице са няколко нови хотелски проекта в категориите 
4 и 5 звезди, които вече са стартирали или са на етап 
планиране:

• Новият Novotel (Accor) със 177 стаи е с добра 
локация между летището и центъра на града и 
планира да отвори врати в скоро време.

• През април 2011 Intercontinental оповести 
отварянето на втори хотел в София след  
Holiday Inn. Нашето проучване показа, обаче, 
че проектът е претърпял промени и вече 
предвижда построяването на луксозни жилища, 
а веригата Intercontinental се е оттеглила.

• Планирано е и построяването на небостъргач 
в центъра на София в близост до площад 
Македония, който търси своя хотелски 
оператор за повече от 200 хотелски стаи.

• Millennium Center So� a планира да приюти 
5-звезден хотел с приблизително 350 стаи.

Първоначално инвеститорите сметнали, че зоната 
около летището ще представлява интерес за хотелския 
бизнес. Случаят със София, обаче, не е точно такъв, тъй 
като градът не е истински пример за транзитна точка, 
поради което не очакваме планираните проекти в този 
район да бъдат реализирани. 

Kohl & Partner прогнозира, че хотелските брандове с 
отлична локация ще бъдат успешен пазар за в бъдеще. 
Центърът на града ще продължи да бъде отлично 
местоположение, както и районите с лесен и бърз 
достъп до цетъра. Новопостроеното метро ще донесе 
интересни промени на пазара веднага щом строежът 
му приключи. В допълнение на казаното очакваме 
малките хотели бавно и постепенно да преустановят 
дейността си и да започнат да се използват за други 
цели, когато най-сетне цените на имотите започнат да 
се покачват.

хотелските ноÙувки отразяват Áизнес клиÌата в 
ÁÚлÃария 
Общият брой на хотелските нощувки през 2011г. 
все още е по-малък в сравнение с този през 2007г. и 
тенденцията показва увеличение. Броят на нощувките 
отразява, обаче, бизнес климата в страната. През 
2011г. шест от хотелите, предоставящи данни за 
дейността си на STR Global, са достигнали ръст от 
над 28% в сравнение с предходната година, което 
представлява същият брой реализирани нощувки, 
регистриран през 2007г.

Макар и да бяха открити нови 4-звездни хотели, все 
още се наблюдава сериозен спад в ниските хотелски 
категории, както и в нискобюджетните хотели, особено 
ако те не са част от международна резервационна 
система.

Õотелски нощувки в София по години  

Източник: Общинско предприятие „Туристическо обслужване” към Столична община



Ùе останат ли вси×ки хотелски ÁранДове в софия?

От много години насам Kempinski Hotel Zografski в 
София е един от престижните и много популярни 
хотели. Продължаването на договора с Kempinski е 
обект на преговори и управата на хотела ще трябва да 
вземе трудно решение по този въпрос. Radisson Blu, 
който понастоящем се разширява, инвестирайки в 
допълнителен брой стаи, и Hilton, който операрира в 
София вече 10 години, са други два хотела, излизащи 
на преден план, които работят много добре в града.

Kohl & Partner не очаква топ брандовете да напуснат 
София, а тъкмо обратното - с цел да станат по-
независими от собствениците на недвижими имоти, 
брандовете се стремят да оперират и втори хотел, но 
в друга категория звезди. В процеса на икономическо 
развитие съзираме и възможност за навлизане на 
нови брандове на пазара.

ÁлаÃоприятни клÞ×ови Данни за 2011 
В сравнение с предходната година увеличаването на броя релизирани хотелски нощувки в София, ръстът в 
средната цена на хотелска стая и особено заетостта, са довели до много по-добра печалба от свободна стая, 
въпреки че тя все още е на ниско международно равнище.

Източник: Нощувки, Общинско предприятие „Туристическо обслужване”  към Столична община

ITOWER София



проÃнозни о×аквания за ÁÚДеÙи тенДенÖии
Проучване на Kohl & Partner показа, че повечето от 
4- и 5-звездните хотели все още очакват ръст, а по-
нискокатегорийните са много по-песимистични в 
прогнозата си. Сходни резултати могат да се видят и в 
очаванията на хотелиерите по oтношение на средната 

по-висок рÚст при висококатеÃориÉните и луксозни 
хотели

Прогнозни изчисления за промяната 
в заетостта 2012 
(еднолични дружества и предприятия/вериги)

Прогнозни изчисления за промяната в 
средната цена на стая (ADR) 2012
(еднолични дружества и предприятия/вериги)

Източник: Проучване на Kohl&Partner Източник: Проучване на Kohl&Partner

дневна цена на стая (ADR). Висококатегорийните 
хотели очакват слаб ръст в средната цена на нощувка 
вероятно в резултат на тяхната система за управление 
на приходите (yield management).

Чуждестранните бизнес клиенти ще се доверяват 
най-вече на международните брандове и ще избират 
хотели, разположени в центъра на града с добро 
качество на стаите и адекватно обслужване. Като 
цяло е налице свръх предлагане на хотелски легла 
и качеството между отделните хотели силно варира. 
Kohl & Partner очаква възстановяването в хотелите от 
високите категории да продължи и занапред. Хотелите 

от по-ниските категории, обаче, които се управляват 
лошо, и които разполагат с остаряла инфраструктура, 
би трябвало да очакват трудни времена пред себе 
си. Както вече бе споменато брандинга и услугите, 
свързани с бранда, са от огромно значение. Kohl & 
Partner вярва също така, че една модерна 3-звездна 
хотелска концепция в центъра на града има добри 
шансове.



преДизвикателства за хотелската 
инДустрия 

Kohl & Partner предвижда следните основни предизвикателства за хотелската индустрия в София: 
•	 Презентиране на София като дестинация: Ако ключовите играчи (хотели, авиокомпании, 

общински структури, туристически организации…) работят по-ефективно заедно, това би 
имало по-благоприятно отражение върху пазара.

•	 Привличането на конферентен/конгресен туризъм е много важен фактор и за 
привличането му са нужни повече усилия. София не използва пълноценно целия 
потенциал на този сектор!

•	 София представлява интерес за много международни компании от гледна точка на 
членството на България в ЕС, локация, ценови равнища, технологична среда, но също 
и заради атрактивния нощен живот и богатото културно-историческо наследство и 
приятните хора.

•	 София трябва да привлече повече гости през уикендите. Цените през уикенда намаляват 
екстремно средната цена на стая (ADR) и на пазара липсват достатъчен брой продукти 
и дистрибутори.

•	 По-малките хотели трябва да се фокусират върху това да имат ясна концепция 
за позиционирането си на пазара. По-важно е да ограничиш продуктите и да се 
съсредоточиш върху това да гарантираш постоянни клиенти, отколкото да се правят 
опити за впечатляване на гостите с интересни брошури, показващи им несъществуваща 
или необичайна инфраструктура.

•	 Индустрията трябва непрестанно да работи върху подобряване качеството на обслужване, 
а постигането на повече уважение между работник и работодател е силно наложително.

Kohl & Partner Sofia
Hotel & Tourism Consultancy International
бул. България 58, 1680 София

За повече информация:
Андре Гриби, Управляващ партньор 
тeл. 02 943 99 90
тел. 0884 616 652
E-Mail: andre.gribi@kohl.at • sofia@kohl.at


