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Класацията на БТПП „ТОП 100 Фирми, водещи в икономика на България”, 

издание 2019 година  

Обща информация: 

• 21 годишно издание 

• 7 категории за класиране на фирмите, единствено на база на обективни 

показатели – данни от годишните финансови отчети през 2018 година 

• Класацията е извършена сред 6500 фирми, които произвеждат 79% от БВП на 

страната за 2018 година 

• Обновени класации – комплексни, за всеобхватна оценка – да покажат най-

добрите примери, независимо дали са малки или големи фирми. 

Класациите: 

1) Класиране по комплексен показател, отчиташ активите, приходите, 

печалбата и собствения капитал по специална методология: 

• Първите 100 фирми постигат осреднено 224 млн.лв. приходи и средна печалба 

от 21 млн.лв. през 2018 година. (т.е. около 10% е печалбата спрямо приходите) 

• Половината от фирмите са от сферата на търговията и услугите. Индустрията 

има дял 33%, а от нея преобладаващ дял има химическата и хранително-

вкусовата промишленост. 

2) Класиране по комбиниран показател, отчиташ мястото в класации по 

изменение на приходите, печалба на 100 лв. собствен капитал и на 100 лв. 

приходи от продажби:  

• Първите 100 фирми постигат осреднено 5 млн.лв. приходи и средна печалба от 

1.1 млн.лв. през 2018 година.  

• 75% от класираните фирми са от сферата на търговията и услугите, а останалите 

от индустрията, строителството и енергетиката. 

3) Класиране по изменение на приходите от продажби 2018 спрямо 2017 

година:  

• Първите сто фирми достигат растеж от 117% на приходите, а средната им 

печалба е 926 хил.лв. (в миналогодишното издание ръстът им беше по-малък – 

89%) 

• 65% е делът на търговията и услугите, а от индустрията традиционно се 

класират фирми най-вече от хранително-вкусовата, химическата и текстилната. 

4) Класиране по печалба на 100 лв. собствен капитал през 2018 г.  

• Първите 100 фирми достигат средно по 142 лв. печалба на 100 лв. вложени 

собствени средства (собствен капитал). 

• Осреднената печалба за стоте най-рентабилни фирми е 1.4 млн.лв. през 2018 г., 

като най-високата печалба сред класираните 100 фирми е в размер на 27 млн.лв, 

а най-ниската е 3000 лв 
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5) Класиране по печалба на 100 лв. приходи от продажби през 2018 г.  

• Първите 100 фирми в категорията правят средно по 33 лв. печалба на всеки 100 

лв. приходи от продажби или казано по друг начин  печалбата им е средно 33% 

от размера на приходите от продажби; 

• Осреднената печалба е 5,8 млн.лв. за годината – като най-ниската е 2 000 лв., а 

най-високата 182 млн.лв.  

6) Класиране по изменение на печалбата през 2018 година спрямо 2017 година. 

• Първите 100 фирми постигат среден ръст от 294% на печалбата през 2018г. 

спрямо 2017 г. 

• Средната печалба за 2018 г. на класираните фирми е 3.8 млн.лв., като най-

ниската печалба е  137  хил.лв., а най-високата - 130 млн.лв. 

• Общо класираните фирми имат 5.5 млрд. лв. приходи от продажби. 

7) Класиране по ефективност на човешкия капитал през 2018 година. 

• Общите приходи от продажбите на първите 100 фирми са 15 млрд.лв., а 

осреднената печалба е 13 млн.лв. 

• Средното съотношение на печалбата към броя служители е 134 хил.лв. на един 

служител.  

• Търговията и услугите имат 61% дял, 20% са индустриални предприятия, а 

останалите са от сферата на строителството, енергетиката, туризма, селското 

стопанство и др. 

 

 

Методологията на „ТОП 100” включва само нефинансови предприятия, приключили 

2018 г. с печалба и с приходи от продажби над 100 хил.лв. през 2017 г.  

 

 

 


