
 

 
 

Представяне на 
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“Bulgaria in figures”, 

2015  

 
Актуални икономически 

данни към юни2015 
 
 
 



Добри сигнали от различни области в 
икономиката  

• Брутният вътрешен продукт се увеличи с 2% през I-то 
тримесечие на 2015 г. (спрямо I-то тримесечие на 2014) 

• Високи темпове на ръст на износа - от 12.8% в периода 
януари-април 2015 г. спрямо януари-април 2014 година;  

• Индексът на промишленото произвоство – отново 
увеличение с 1.5% през април 2015 г. спрямо април 
2014 г. 

• Повече заети лица – с 56 хил. повече работещи през I-то 
тримесечие на 2015 г. спрямо I-то тримесечие на 2014) 

• Излишък в бюджета (КФП) – над 1,1 млрд.лв. през май 
2015 спрямо дефицит от 887 млн.лв. през май 2014 

 



Добри сигнали от различни области в 
икономиката  

• По оперативните програми – усвоени са 82% от средствата 
по 7-те оперативни програми към края на май 2015 г., при 
62% година по-рано; 

 

• България запази рейтинга си в международен аспект: 

 

– Moody's потвърди кредитния рейтинг на България от Baa2 
със стабилна перспектива (5.06.2015 година); 

– Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България 

на ниво ВВ+ със стабилна перспектива (12.06.2015 година); 

 

 

 



Прогнози на БТПП за 
2015 г., представени 

през 2014 г.  

Бизнес климат 
 

• Леко подобрение на бизнес 

климата през 2015 г. спрямо 

2014 г., което предполага 

възстановяване на 

икономиката, макар и бавно. 

 

• България е на 12-то място 

по оптимизъм сред страните 

от Европа по показателя за 

бизнес климата. 

Резултати отчетени от 
официалната статистика 

през 2015 г. 

Брутен вътрешен продукт 
 

• Ръст 2% през I-во 

тримесечие на 2015 спрямо 

I-во тримесечие на 2014 

година 

 

 

 

• България е на 11-то място 

по ръст на БВП сред 

страните от ЕС.  



Резултати и прогнози, представени от БТПП през дек. 2014 г:  

Оценката на фирмите за цялостното им развитие (бизнес климата) 
през 2014 г. и очакванията им за 2015 г. 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Прогнози на БТПП за 
2015 г., представени 

през 2014 г.  

Износ 
 

• За сега темповете на ръст 

са по-високи отколкото 

очаквахме. Бяхме 

прогнозирали, че износът през 

2015 г. се очаква да се 

увеличава, но с бавни темпове 

Резултати отчетени от 
официалната статистика 

през 2015 г. 

Износ 
 

• Ръст от 12.8% при износа 

на стоки от България в 

периода януари-април 2015 

г.  спрямо януари-април 

2014 година; 

 



Прогнози, представени от БТПП през дек. 2014 г: Очаквания на 
фирмите за приходите от продажби извън страната 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Място на България в международни класации 

78 

73 

69 

58 

56 

56 

55 

54 

53 

50 

48 

47 

44 

42 

41 

40 

39 

38 

32 

30 

25 

22 

17 

7 

197 

193 

175 

185 

60 

118 

178 

144 

167 

97 

142 

160 

143 

145 

178 

152 

207 

189 

162 

36 

195 

142 

100 

67 

0 50 100 150 200 250

Свобода на печата 2014 

Индекс за готовност за е-правителство 2014 

Индекс на възприятие на корупцията 2014 

Индекс на човешко развитие 2014 

Класация на световната конкурентоспособност 2014 

Индекс на атрактивност за инвеститори в рисков к-л и … 

Индекс на икономическата свобода 2015 

Индекс на глобалната конкурентоспособност 2014-2015 

Индекс на демокрация 2013 

Индекс на право на собственост 2014 

Индекс на просперитет 2014 

Индекс на логистичните услуги 2014 

Глобален иновационен индекс 2014 

Най-добри страни за бизнес 2014 

Индекс на екологично представяне 2014 

Икономическа свобода по света 2014 

Индекс на глобализация 2014 

Индекс на правене на бизнес 2015 

Глобален индекс на мира 2014 

Европейски здравен потребителски индекс 2013 

Индекс за бързина и достъпност на интернета декември 2014 

Глобален индекс за неравнопоставеността между половете … 

Индекс на бюджетната прозрачност 2012 

Индекс на ниски данъци и реформа 2009 

Позиция на България 

Общ брой на участващите 
страни 



Място на България в международни класации (2) 
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Класация на световната конкурентоспособност 2014 

Европейски здравен потребителски индекс 2013 

Индекс на право на собственост 2014 

Индекс на атрактивност за инвеститори в рисков к-л и … 

Свобода на печата 2014 

Индекс на възприятие на корупцията 2014 

Индекс за готовност за е-правителство 2014 

Индекс на глобалната конкурентоспособност 2014-2015 

Индекс на просперитет 2014 

Индекс на демокрация 2013 

Индекс на човешко развитие 2014 

Индекс на икономическата свобода 2015 

Глобален иновационен индекс 2014 

Индекс на логистичните услуги 2014 

Най-добри страни за бизнес 2014 

Икономическа свобода по света 2014 

Индекс на екологично представяне 2014 

Индекс на правене на бизнес 2015 

Глобален индекс на мира 2014 

Индекс на глобализация 2014 

Индекс на бюджетната прозрачност 2012 

Глобален индекс за неравнопоставеността между половете … 

Индекс за бързина и достъпност на интернета декември 2014 

Индекс на ниски данъци и реформа 2009 

Коефициент 

Изразява съотношението: 

място на България/брой 

участващи страни в 

съответния индекс 

 

При стойности близо до 0 - 

добра позиция на страната ни; 

 

При стойности близо до 1 - 

лоша позиция  



БТПП 
ул. Искър № 9  
1058 София, България 
Тел.: (+359 2) 8117 400  
Факс: (+359 2) 987 32 09 
Web site: www.bcci.bg 
E-mail: bcci@bcci.bg 

Благодаря за вниманието! 

 Цветан Симеонов 

Председател на УС на БТПП 

 


