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TОП 100 
Фирми водещи в икономиката

на България през 2011 г.



2

Класациите в ТОП 100

• Базират се на обективни и съпоставими данни от
годишните финансови отчети на фирмите;

• Селекцията е извършена сред 5  340  фирми,  които
произвеждат 76,94% от БВП на страната;

• Показатели са доказани в практиката като
измерители за динамично и рентабилност;

• 70% от първите 10 най‐успешни фирми в класациите
са членове на БТПП



ТОП 100 на фирмите класирани по изменението
на нетните приходи от продажби 2011/2010

• Първите 100 най‐динамични фирми достигат среден
ръст от 252%, докато икономиката на страната расте
едва с 1.7%.

• Общо техните приходи от продажби възлизат на над
1.1 млрд. лв. през 2011 и 312 млн. лв. през 2010 г.

• Средната печалба за фирмите е в размер на 651 
хил.лв. за 2011 г.

• Тя нараства с 886%  спрямо 2010  г.,  когато е 66 
хил.лв.
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Кои са най‐динамичните СЕКТОРИ? 
Дял на секторите в ТОП 100 на фирмите класирани по

изменението на нетните приходи от продажби 2011/2010
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В кои ГРАДОВЕ са
концентрирани 100‐те

фирми с най‐голям
ръст на приходите от
продажби 2011/2010? 
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ТОП 100 на фирмите с най‐голяма рентабилност на
собствения капитал ‐ печалба на 100 лв. собствен капитал

• Първите 100  фирми достигат средно по 112  лв. 
печалба на 100 лв. вложен собствен капитал.

• Средната печалба за фирмите през 2011  г.  е 767 
хил.лв., а през 2010 г. 366 хил.лв

• Постигнатият растеж в печалбата е от 109%  през
2011 г. спрямо 2010 г. 

• Техните приходи от продажби възлизат на 672 
млн.лв.  през 2010  и 755  млн.лв.  през 2011  г.,  като
средният ръст за периода е 12%.
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Кои са СЕКТОРИТЕ с най‐висока печалба спрямо вложения
собствен капитал през 2011? 
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В кои ГРАДОВЕ са
концентрирани 100‐те

фирми с най‐висока
печалба на 100 лв. 
собствен капитал?
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ТОП 100 на фирмите с най‐голяма рентабилност на
приходите ‐ печалба на 100 лв. приходи от продажби

• Първите 100  фирми достигат средно по 50  лв. 
печалба на 100 лв. приходи от продажби.

• Средната печалба за фирмите е в размер на 1.2
млн.лв. през 2011 г. и 772 хил.лв. през 2010 г.

• Тя нараства с 56% през 2011 г. спрямо 2010 г. 
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Кои са СЕКТОРИТЕ с най‐висока печалба спрямо приходите
от продажби през 2011? 
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В кои ГРАДОВЕ са концентрирани 100‐те фирми с най‐
висока печалба на 100 лв. приходи от продажби?



Дял на предприятията по категории в трите класации
Микропредприятията показват най‐голяма динамика и

рентабилност:
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допълнителна класация: ТОП 50 на фирмите с най‐голямо
изменение на финансовия резултат през 2011 г. и 2010 

• Реализираната печалба от фирмите през 2011  г. 
общо наброява 104  млн.лв.,  при покрити загуби от
‐83 млн.лв. през 2010 г.

• Първите 50 фирми са успели да реализират средно
печалба за 2.0  млн.лв.  през 2011  г.  спрямо средна
загуба от ‐1.6 млн.лв. през 2010 г. 

• Общо техните приходи от продажби възлизат на 1.8 
млрд.лв. през 2011 г. и на 1.3 мрлд. лв. през 2010 г., 
което се равнява на 36%  ръст на приходите от
продажби.

13



14

Кои са СЕКТОРИТЕ успели да преодолеят ниските
резултати от 2010 г.



Благодарим за вниманието!
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