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До края на 2017 г. пространствата, където можете да се срещнете и 
работите с предприемачи и фрийленсъри ще бъдат поне 33. 
Представяме ви пълния списък и основните им характеристики. 

СОФИЯ
Без изненади най-голямата концентрация на co-working пространства и 
hacker spaces e в София. Броят им е 17, а разнообразието голямо – 
технлогични, артистични, социални. 

Betahaus

Това е първото споделено работно пространство в София и в България, 
създадено още през 2012 г. по модела на германската Betahaus. На ул. 
„Крум Попов” 58 има отворени коуъркинг пространства, обособени 
офиси, конферентни зали, зали за събития и не на последно място, 
социалната пресечна точка на компаниите, - кафенето на първия етаж. В 
момента Betahaus e дом на над 40 технологични стартъпи, фрийленсъри, 
блогъри, неправителствени организации, агенции (HR, content marketing), 
счетоводители, expats, списание, аутсорсинг компании, разработчици на 
игри. Миналата година Betahaus получи отличие за най-добър коуъркинг 
в България от Central European Startup Awards.

Puzl CoWorking

Това е най-голямото споделено работно пространство в страната, а 
около него гравитират основно дигитални и IT компании – около 300 
стартъпа и двата инвестиционни фонда LauncHub и Eleven. В момента с 
размер от 2500 кв.м., до осем месеца пространството на бул. Черни Връх 
ще добави още 2700 кв. м площи, а дългосрочната визия е за 50 хил. кв. 
м. Puzl разполага с отворени пространства с бюра и с по-малки офиси, 
конферентни зали и такива за събития. В момента етажите са два: The 
Space – комбинация от open working area и обособени офиси, подходящо 
за стартиращи компании в по-напреднал етап на развитие, и The Factory 
– изцяло open shared working area за по-млади компании. 

Дигиталните



Work&Share

Откритото в началото на 2017 г. на ул. „Тинтява“ 15 пространство 
изглежда ще се бори за първо място по размер с Puzl. Work&Share скоро 
ще разполага с 3 хил. кв. м. площ. В момента пространството, състоящо 
се от споделени работни помещения с отворено планиране, офиси, зала 
за събития и релакс зона, е почти пълно, има около 100, основно от 
технологичния бранш. В следващите две фази на развитие се очаква 
разширяване с още 2 хил. кв. м. работно пространство, включващо и 
обособени офиси за по-зрели компании, както и голям център за 
събития. 

1HUB

Споделеното работно пространство 1Hub се помещава в сградата на 
Софтуерния университет на ул. „Тинтява“ 15 и е мястото за работа и 
комуникация на общността около СофтУни. Обитателите на 1Hub са IT 
бизнеси от най-различно естество, нo също така фрийлансъри, 
дизайнери, архитекти, бизнеси, свързани с 3D принтиране, с изкуствен 
интелект и други.

init Lab

Намиращото се на ул. „Рила“ 6 пространство е от категорията hacker 
space и притегателно място за фрийлансъри, предприемачи от 
дигиталната сфера, но и хора на изкуството. На 200 кв. м. init Lab 
разполага с леционна зала, офис пространство, хардуерен аварум с 2-3 
работни места и инструменти, две звукозаписни помещения и 
неизменната за всяко такова място релакс зона.  

Мастило

„Мастило” е много малко ново пространство нa ул. „Страхил Войвода“ 2. 
Създателите го определят като „no bullshit coworking” – няма йога или 
коледен базар. Мястото предлага спокойствие, микс от интересни хора и 
дейности. Разполага с тихи и неголеми офиси, а всички стени са 
боядисани с боя escreo, която ги превръща в бели дъски за писане. 



Co Share HIVE

Зародил се около общност от предприемачи, Co Share HIVE има за цел да 
свързва „пчеличките с търтеите”, както се шегуват създателите или с 
други думи – прохождащите с напредналите. Пространството на бул. 
„Симеоновско шосе” 104 разполага с различни по размер помещения и 
място за събития на последния етаж. По думите на създателите е 
по-скоро коуъркинг за зрели компании, а в момента там могат да бъдат 
намерени разработчици, консултанти, архитекти и др.  Могат да бъдат 
срещнати обитатели от различни сектори. 

SOHO

Още от самото създаване зад SOHO стои идеята за арт споделено 
пространство. На ул. „Искър“ 4 в столицата се организират безброй 
изложби, литературни четения, концерти и емблематичният SoBazaar. 
Тук по-скоро няма да откриете класически стартъпи, а компании и 
фрийленсъри на по-напреднал етап, не само, но предимно арт. 

Малките 5

„Малките 5” на ул. „Хан Крум“ 3 е място за култура, изкуство и споделено 
работно пространство, помещаващо се в просторен апартамент в 
центъра на София. Пространството е подходящо както за любители на 
изкуството, така и за индивидуални специалисти с артистични и 
различни професии. Могат да бъдат срещнати както дизайнери и 
архтекти, така и журналисти, фрийленсъри и IT разработчици.

Cosmos

Cosmos Coworking Camp, което се помещава в двуетажна къща-паметник 
на културата, на ул. ,,Ангел Кънчев" 3 в София, е сборният пункт за 
работещите в сферата на дизайна. 

Културните



Инкубатор за иновации и креативност

Това е проект на дигиталната агенция Athnlon, чието реализиране се 
очаква през септември 2017 г.  Инкубаторът са иновации и креативност 
ще се намира в бившата тютюнева фабрика в София и на площ от 800 кв. 
м. ще разполага със споделени високотехнологични лаборатории, 
център за обучения и лекции, както и споделено работно пространство. 
Темите, по които инициаторите предвиждат да се работи, са 
разнообразни – интернет на нещата, роботика, музика и озвучаване, 
различни аудио-визуални решения, дизайн, фотография и дори 
медицина, а за целта ще има обособени лаборатории (еlectronics lab, 
software engineering lab, open device lab/ testing lab и sound engineering 
lab).

Инкубатор, София Тех Парк

Пространството на бул. „Цариградско шосе” 111 е част от първия 
технологичен парк в България. В момента там се помещават 23 
стартиращи компании, избрани за инкубация и получаващи държавна 
подкрепа под формата на достъпни наеми и консултантски услуги. В 
съшата срада се намират и иновационният център на Microsoft, стартъп 
хамбарът на Junior Achievment, както и крило с общежития. Инкубаторът 
е в непосредствена близост до комплекса с 11 високотехнологични 
лаборатории и голям център за събития в София Тех Парк. Очаква се 
скоро да бъде открито и класическо co-working пространство. 

CleanTech

Споделено работно пространство към акселератора на CleanTech, 
където могат да бъдат открити основно стартиращи компании с фокус в 
зеления бизнес и в начален етап на развитие. Намира се в сградата на 
Бизнес инкубатора на София Тех Парк и разполага с около 200 кв.м. 
площ. Има работни места за екипи от 2 до 4 човека, с  възможност за 
адаптиране към по-големи екипи. Освен това CleanTech има и 80 кв. м. 
зала за събития.

Експериментаторите



JA Hambar

Пространтвото на Juniour Achievment е насочено към млади 
предприемачи на възраст между 14 и 26 години и е място, където могат 
да експериментират и създават свои учебни компании. От JA предлагат 
обучения и менторство. Хамбарът е празно пространство от около 200 
кв. м. с мебели, които позволяват лесно модифициране, библиотека, кът 
за четене и бюра. Тук могат да се провеждат събития с до 80 участници. 

Microsoft Innovation Center

С площ от 400 кв. метра, центърът на Microsoft в София Тех Парк 
предлага на стартъп компании и студенти достъп до водещите 
технологии на американския концерн (като HoloLens за тестване и 
разработване на приложения), Surface Book и Surface tablet и др. 
Иновационното пространство е със свободен достъп за студенти, 
разработчици, професионалисти в IT сферата, предприемачи, стартъп 
компании и представители на академичната общност.

NGO House

Познато още като „Къщата на гражданските организации", това е 
споделено пространство за работа и сътрудничество между активни 
хора и организации. NGO House се намира на ул. „Христо Белчев“ 3 и 
предлага както класически коуъркинг, така и офиси и зали за събития и 
обучения. Както подсказва и името, това е дом на разнообразни 
неправителствени организации. 

MOVE Together

Разположено в идеалния център на столицата на ул. „Сердика” 20, в това 
пространство могат да бъдат открити социалните иноватори и бизнеси 
със социална насоченост. Сградата предоставя малки офиси, релакс 
зона, две конферентни зали и площи за събития. Скоро предстои 
разширяване с още един етаж – още офиси и места за неформални 
срещи. 

Социалните



Из страната споделените работни пространства са с малко по-различен 
характер – по-скоро хакер спейсове, места за събития, лекции и 
обучения. Най-голямата концентрация е в Пловдив и Варна, а тук-там из 
България има и силни местни общности, които обаче не разполагат със 
собствени пространства и ползват зали в университети, заведения и 
различни центрове. Предстои и откриването на няколко нови хъба.

BizLabs

Toва е най-старият коуъркинг в Пловдив и се намира на бул. „6-ти 
септември” 152. Мястото няма твърде силен общностен елемент, а 
хората идват по-скоро да работят. Все пак има и зала за събития, където 
често гостуват от стартъп фондове и акселератори. Обитателите са 
най-често фирми от чужбина или София, фрийленсъри, дигитални 
номади и чужденци-преселници в Пловдив, а сферите, в които работят са 
разработка на софтуер, графичен дизайн, потребителско изживяване и 
проучвания, архитектура, човешки ресурси, маркетинг, PR и 
комуникации, разнородни хора с консултантски професии, R&D на нови 
технологии. 

Hackafe

Още едно отдавна съществуващо споделено пространство в центъра на 
Пловдив на ул. „Опълченска“ 13. Около него могат да бъдат намерение 
основни запалени по хайтек и джаджи хора. В Hackafe има достъп до 
следните глезотии: 3D printer, projector, oscilloscope, soldering equipment, 
software products, computer boards – Arduino,Raspberry pi, Olimex boards, 
Kinect v1 sensor. В пространството има място за работа и за събития, а 
Hackafe си има и програма с различни тематични срещи.

Креативен комплекс Инкубатор

На ул. „Братя Пулеви” в Капана се намира и криейтив споделеното 
пространство на града под тепетата. Изначалната идея на мястото е да е 
коуъркинг за журналисти и блогъри, но на този етап по-скоро е кътчето 
на пловдивското арт общество. Със закрита площ над 1500 кв.м. 
инкубаторът се състои от пространства, обособени и оборудвани за 

ПЛОВДИВ
Дигиталните

Артистичните



автори, музиканти, артисти, архитекти, инженери, скулптори, дизайнери и 
творчески колективи, занимаващи се с дизайн, архитектура, моделиране, 
скулптура, мода, приложни, дигитални, музикални, танцувални, 
театрални и визуални изкуства. В комплекса се организират и 
провеждат oбучения, школи, изготвят се конкурси, кастинги, 
пресконференции, семинари, лекции, изложби с отворени врати, 
презентации и работилници.

Limacon

На бул. “Марица” 154 се намира може би най-силно изразеният 
общностен център, който в момента функционира в Пловдив. Коуъркинг 
аспектът тук е по-скоро в услуга на изграждането на общност от 
различни профили хора. Повечето фрийленсъри, които могат да бъдат 
срещнати там, също търсят партньори и съмишленици. Събитията и 
работилниците са основен фокус на пространството.  

В развитие

Догодина в Пловдив се задават два преакселераторски/инкубаторски 
хъба, спонсорирани от две големи банки, като сградите ще са на банките 
и ще са в самия център

VarnaLab

На ул. „Пенчо Славейков” 50 във Варна се намира VarnaLab, около който 
се развива технологичната общност в града. Хората около лаба са с 
интерес в копютрите, технологиите, науката, дигиталното и електронното 
изкуство. Във VarnaLab се организират и провеждат различни, основно 
софтуерни, курсове. В момента в пространствата тече голям ремонт, 
обновяване на помещението, а скоро ще бъдат организирани много нови 
курсове и лекции. 

Beehive

Предприемачи, дизайнери, журналисти, писатели, преводачи, IT 
разработчици и изобщо всеки, на когото компютърът му е достатъчен, за 

Социалните

ВАРНА
Дигиталните



да работи – такива хора могат да бъдат намерени в Beehive на ул. 
„Генерал Колев” 54. В Beehive има отворени споделени площи, място за 
срещи и зали за събития. 

Start Up Center

Доскоро на бул. „Приморски“ 65 в морската столица се намираше Start 
Up Center, предлагащ работни пространства между 20 и 130 кв. м. според 
нуждите на наемателите си, както и зали за събития. Обичайните 
обитатели бяха стартиращи компании, софтуерни инженери, дигитални 
номади, дизайнери, консултанти. От тази пролет пространството 
временно е преустановило дейност и за момента поддържа общността 
си във Facebook.

Innovator Creative Spaces

През лятото във варненския кварта Таляна ще се появят нови споделени 
високотехнологични работилници за разработка на софтуерни и 
хардуерни прототипи, разработки в различни области на техниката, 
науката, бита, културата и човешкия живот. Работилниците ще бъдат 
оборудвани с 3D принтери, CNC рутери, лаборатории за виртуална 
реалност, Internet of things, лазерно рязане и други технологични 
иновации, както и конвенционално оборудване.

Бизнес Инкубатор Бургас

Пространството на ул. „Княз Александър Батенберг” 28 е добър пример 
за споделено пространство, създадено с общинска подкрепа. Бизнес 
Инкубатор Бургас е социално пространство, както физическо, така и 
виртуално, предназначено за развитието на малкия и среден бизнес. Там 
могат да бъдат намерени офиси, зали за срещи, конферентна зала, 
рекреационно пространство, обучителна зала, презентационна зала или 
част от интерактивно изложбено пространсто. Обитателите са 
рекламисти, журналисти, консултанти, обучители, специалисти в 
дигиталния маркетинг. 

 

БУРГАС



BurgasLab

BurgasLab е неправителствена организация в обществена полза, чиято 
мисия е да развива и сплотява IT обществото в град Бургас. Тя стои и 
зад едноименното пространство на ул. „Александровска“ 50. То 
разполага само с 8 обособени работни места, а фокусът е по-скоро върху 
срещи и събития за общността. Традиционно BurgasLab-хората се 
събират в сряда и всеки е добре дошъл.

Freeдом 21

До скоро Велико Търново си нямаше собствено обособено коуъркинг 
пространство. На 1 ни 2017 обаче врати отвори Freeдом 21, съвместна 
инициатива на Start It Smart Велико Търново и дигиталната агенция 
“Шивачите”. Пространството се намира на ул. “Стефан Стамболов” 21 в 
стара къща с автентичен дух, разполага с едно отворено споделено 
помещение и 15 работни места. Freeдом 21 може да се използва и за 
събития и побира до около 30 участници. Идеята е там да работят 
фрийлансъри, дигитални номади и желаещи да стартират бизнес, не е 
изключено и дългосрочно отдаване на работни места на компании.

co-MAD

На около час път от София по поречието на река Струма можете да 
намерите още едно зелено работно пространство.  Co-mad е удобно 
място за всеки, който може да работи от разстояние - програмист, 
разработчик, QA специалист, дизайнер, маркетинг специалист, писател 
или всеки друг, който се нуждае от концентрация. В co-mad идват 
основно групи от фирми. Ползва се като coworking и coliving 
пространство. От пролетта там стартират събития за самостоятелни 
хора или за екипи, които преди да наемат пространството искат да го 
пробват.

. 

ЖЕЛЕЗНИЦА - БЛАГОЕВГРАДСКО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО



БАНСКО

Coworking Bansko

Споделеното пространство в Банско е за всички онези, които 
предпочитат да поработят сред природата и да дишат чист въздух. 
Обичайно тук могат да бъдат срещнати дигитални номади, 
предприемачи, IT разработчици, специалисти по дигитален маркетинг, 
графични дизайнери, писатели, както и цели екипи, които идват на т.нар. 
работни ваканции. В пространството се организират и различни 
събития. 

. 

 


