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ТОП 100  
Фирми, водещи в икономиката 
на България през 2015 година 

18-та годишна класация на БТПП 
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• По-висок ръст на икономиката от предвавителните 
прогнози: 3.0% през второ тримесечие на 2016 г. спрямо 
същия период за 2015 г. ; 

• Двупосочни тенденции в износа: ръст със страните от ЕС (с 
3.5% в периода януари-май 2016 спрямо същия период за 
миналата година) и спад с трети страни (15.4% за януари-
май 2016 спрямо ануари-май 2015 г.); 

• Индексът на промишленото производство нараства с 3.9% 
през юни 2016 г. спрямо юни 2015 г., (основен принос за 
растежа имат производството на метални изделия - с 
54.7%, производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета - с 9.8% ;производството на електрически 
съоръжения - с 9.5%); 

Актуални данни за българската икономика 
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• Слаба динамика в  търговията на дребно: през юни 2016 г. 
оборотът в търговията на дребно нараства с 0.9% спрямо 
същия месец на предходната година. По-значително 

нарастване има при търговията на дребно с текстил, 
облекло, обувки и кожени изделия - с 14.9%, търговията на 
дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия - със 7.1%, търговията на дребно с 
фармацевтични и медицински стоки - с 6.9%; 

• Нисък ръст в броя на кредитите за бизнеса – увеличение с 
1.3% в броя на оптуснатите кредити през второ тримесечие 
на 2016 г. спрямо второ тримесечие на 2015 г.; 

Актуални данни за българската икономика 
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• Добрите тенденции в заетостта продължават – общо заетите 
надхвърлят 3 млн. души. С 22 хил.души повече заети отчита 
статистиката през второто тримесечие на 2016 г. спрямо 
второто тримесечие на 2015 г. (най-голямо увеличение има 
в транспорта; в сферата на професионалните дейности 
и научните изследвания; в хотелиерството и 
ресторантьорството; в сектор “Култура, спорт и 
развлечния”); 

• Публичните финанси – по-добро изпълнение от 
предварително очакваното: Излишък от над 3 млрд.лв. в 
бюджета към юни 2016 г. спрямо излишък от 890 млн.лв. 
към юни 2015 г. 

Актуални данни за българската икономика 
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• Класирането е извършено сред 6 380 фирми, които 
произвеждат 84.73% от БВП на страната за 2015 г.; 

• Пет категории в класацията – единствено на базата на 
обективни данни от годишните финансови отчети; 

• допълнително: Класация на първите 1500 фирми по 
приходи от продажби – ТОП 1500+ достъпна в електронен 
вид на интернет страницата на БТПП; 

• Всяка класирана фирма има възможност да получи 
удостоверение за място от класацията – обективна оценка 
за дейността й; 

ТОП 100: 18-та годишна класация на водещи 
фирми 
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Фирмите в ТОП 100 са класирани по: 

• Изменението на нетните приходи от продажби през 2015 г. 
спрямо 2014 г. 

• Печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2015 г. 

• Печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2015 г. 

• Ръст на печалбата през 2015 г. спрямо 2014 г. 

• Максимален размер на нетните приходи от продажби и 
печалба за 2015 година в 6-те национални района. 

ТОП 100: 18-та годишна класация на водещи 
фирми (2) 
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• Първите 100 най-динамични фирми достигат среден ръст 
от 125% на приходите от продажби през 2015 г. спрямо 
2014 г.; 

• Общо приходи от продажби на класираните фирми 
възлизат на 1 535 млн.лв. през 2015 г. и 682 млн. лв. през 
2014 г. 

• Осреднената печалба за 100-те фирми е в размер на 1.3 
млн.лв. за 2015 г., като постигната максимална печалба е 
18 млн.лв. 

ТОП 100 на фирмите, класирани по изменението 
на нетните приходи от продажби 2015/2014 
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ТОП 100 на фирмите, класирани по изменението на 
нетните приходи от продажби 2015/2014 - СЕКТОРИ 
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• Първите 100 фирми достигат средно по 85 лв. печалба на 
100 лв. вложени собствени средства (собствен капитал). 

• Осреднената печалба за стоте най-рентабилни фирми е 1,6 
млн.лв. през 2015 г., като най-високата печалба сред 
класираните 100 фирми е в размер на 26 млн.лв. 

• Общо нетните приходи от продажби на класираните фирми 
възлизат на 1 504 млн.лв. през 2014 г.  

ТОП 100 на фирмите класирани по печалба на 
100 лв. собствен капитал през 2015 г. 
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ТОП 100 на фирмите, класирани по печалба на 100 лв. 
собствен капитал през 2015 г. - СЕКТОРИ 
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• Първите 100 фирми достигат средно по 35 лв. печалба на 
100 лв. реализирани приходи от продажби през 2015 г.  

• Общо нетните приходи от продажби на класираните фирми 
възлизат на 1 862 млн.лв. през 2015 г., а общо фирмите са 
спечелили 657 млн.лв. 

• Средният размер на печалбата е 6,6 млн.лв. през 2015 г., 
като рекордният резултат е 175 млн.лв. печалба. 

ТОП 100 на фирмите класирани по печалба на 
100 лв. приходи от продажби през 2015 г. 
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ТОП 100 на фирмите класирани по печалба на 100 лв. 
приходи от продажби през 2015 г. - СЕКТОРИ 
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• Първите 50 фирми постигат среден ръст на печалбата от 
646% през 2015 г. спрямо 2014 г.   

• Общо сумата на печалбите им през 2015 г. е 172 млн.лв. 
спрямо 23 млн.лв. през 2014 г.  

• Средната печалба за първите 50 фирми в класацията е 9,4 
млн.лв. през 2015 г. при 1.2 млн. лв. средна печалба за 
2014 г. Най-високата печалба в класацията е 33 млн.лв. 

• Общо приходите им продажби през 2015 г. са 2 150 млн.лв. 
през 2015 г. 

ТОП 50 на фирмите класирани по ръст (в %) на 
печалбата през 2015 г. спрямо 2014 г.  
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ТОП 50 на фирмите класирани по ръст (в %) на 
печалбата през 2015 г. спрямо 2014 г. - СЕКТОРИ 
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Общ размер на приходите от 
продажби на първите 10 фирми от 

района (млрд. лв.) 

Югозападен регион 10,840 

Североизточен регион 2,890 

Южен централен регион 2,420 

Югоизточен регион  2,100 

Северен централен регион 1,989 

Северозападен регион 1,168 
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ТОП 10х6 на фирмите класирани по максимални приходи 
и печалба по районите за планиране – 2015 г. 



Благодаря за вниманието! 

 Цветан Симеонов 

Председател на УС на БТПП 
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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 


