
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И 
ПРОГРАМИ

REPORT.BG
BUSINESS INFORMATION

EUROPEAN PROJECTS AND PROGRAMMES

Анализ на водещите 5000 компании в България
За трета поредна година представяме на Вашето внимание класа-
ция на водещите 5000 компании за страната с техните контактни 
данни. С цел да сме максимално полезни за бизнеса и институции-
те в нашата страна подбрахме юридическите лица с най-високите 
нетни приходи от продажби към 31.12.2007г. и ги разпределихме 
в 22 икономически сектора според предмета на дейността им. Же-
ланието на екипа на Рипорт.БГ АД е да информира читателите си 
и да им помогне сред тези компании да открият своите нови на-
деждни и платежоспособни клиенти, партньори и дистрибутори. 
Тенденцията, която се наблюдава за последните 3 години, е уве-
личение на обема на нетните приходи от продажби, като за тази 
година минималният оборот на фирмите, включени в класацията 

водещите 5000, е 4,5 млн. лв., което е ръст от почти 29 % спрямо 
миналогодишния минимален оборот от 3,5 млн. лв. 1500 компании, 
включени в изданието за 2008-ма година, отстъпват мястото си на 
нови 1500 не само заради повишилите се финансови критерии, а 
и заради високия дял на икономически субекти, претърпели пре-
образуване, пререгистрация, ликвидация или несъстоятелност. 
В Report.BG Business Information 2009 / 2010 е нараснал броят на 
фирмите от сектора “Строителство на сгради и съоръжения”, което 
го прави водещ по брой компании. /таблица 1/. Ръст се отбеляз-
ва и в секторите “Посредничество и търговия с храни и напитки”, 
“Банки. Финансови и консултатски услуги”, “Транспортни средства”, 
“Метали”, “Руди, Конструкции и сектор Горива”.

Сектор Брой фирми
Горива

Метали. Руди. Конструкции
Eнергетика. Природни ресурси. 

Екология                  
Електроника. Телекомуникации. 

Електротехника   
Банки. Финансови и консултант-

ски услуги.                
Посредничество и търговия 

с храни и напитки
Строителство на сгради и 

съоръжения
Производство на храни и напитки

Транспортни средства
Транспорт

Строителни материали
Здравеопазване. Образование                                       

Селско стопанство. 
Дърводобив и дървообработване

Машиностроене
Стоки и услуги за бита

Хотели. Туризъм. 
Спорт и развлечения

Опаковъчни, стъклени, хартиени и 
пластмасови изделия
Строителни услуги и 

довършителни работи
Облекло. Текстил. Обувки. 

Кожени изделия
Медии и реклама. 

Издателство и печат
Мебели и изделия от дърво

Тотал

Химични продукти
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В развитието на българската  икономика през последните години 
от голямо значение се явяват преките чуждестранни инвестиции. 
Като техен измерител разгледахме чуждестранната собственост 
в капитала на водещите 5000 компании. /графика 2/
Едва 18 % от тях са с над 50% международно участие, 79 % са с 
мажоритарен български дял, а в останалите 2 % компании имат 
собственост  няколко съдружника с различна националност. Ана-
лизирайки дяловото участие в капитала се забелязва, че лидерът 
в класацията на водещите 5000 е с чуждестранна собственост, 
но сред първите 300 приблизително 60 % са с над 50% българ-
ски капитали. От това следва заключението, че важен фактор за 
българското национално стопанство са голям брой родни малки, 
средни и големи предприятия.
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ВОДЕЩИТЕ 5000 ФИРМИ В 
БЪЛГАРИЯ С КОНТАКТНИ ДАННИ

TOP 5000 COMPANIES IN BULGARIA

След направеното проуч-
ване за чуждия инвестиран 
капитал от различни държа-
ви в българските компании
Австрия и Гърция заемат
1-вото място с по 103 фирми 
всяка. Следват Холандия и 
Германия с по 94 и 91. Друг из-
вод, който можем  да  напра-
вим е, че 15 страни притежа-
ват 82% от компаниите с над
50% международна собст-
веност във водещите 5000, 
а  останалите 38 държави –
17,7%, като по 1 предприятие 
управляват съдружници от 
Армения, Беларус, Естония, 
Исландия, Йордания, Лит-
ва, Норвегия, Обединените 
арабски емирства, Сърбия и 
Хърватия. /таблица 2/

Страна
Брой компании 

във водещите 5000
Австрия
Гърция

САЩ
Италия
Турция

Великобритания
Франция

Белгия
Швейцария
Люксембург

Вирджински Острови/ Брит/
Панама

Други 38 държави

Холандия
Германия

Кипър

103
103

59
49
35
27
26
24
22
21
17
16

162

94
91
65

За да бъде изданието Report.
BG Business Information 2009 / 
2010 полезно както на наци-
онално, така и на регионално 
и местно ниво, направихме 
анализ и на териториалното 
разположение на водещи-
те 5000 компании с нетни
приходи от продажби над
4,5 млн. лв. 
2339 фирми (почти 47%) раз-
виват дейността си на терито-
рията на София-град
426 фирми Пловдив
374 фирми Варна
287 фирми Бургас
Разгледани по региони1, во-
дещи са южните райони – на-
чело с Югозападния, Южния 
централен и Югоизточния 
район. На 4-то и 5-то място 
са Североизточният и Север-
ният централен, а най-слабо 
представен е Северозапад-
ният район.

Област
Общ брой на 

фирмите в 
областта

София-град 2 338

Пловдив 426

Варна 374

Бургас 287

Стара Загора 174

Русе 157

Велико Търново 113

Благоевград 111

Пазарджик 88

Плевен 80

София-окръг 79

Хасково 73

Габрово 68

Шумен 66

Добрич 65

Сливен 61

Перник 58

Ловеч 48

Ямбол 46

Разград 41

Враца 41

Търговище 40

Монтана 35

Силистра 33

Смолян 32

Кърджали 29

Кюстендил 24

Видин 13

ОБЩО 5000

1 според Закона за регионалното раз-
витие районите включват следните 
области – Югозападен - Благоевград, 
Кюстендил, Перник, Софийска и София; 
Южен централен - Кърджали, Пазар-
джик, Пловдив, Смолян и Хасково; Югоиз-
точен - Бургас, Сливен, Стара Загора и 
Ямбол; Североизточен - Варна, Добрич, 
Търговище и Шумен; Северен центра-
лен– Велико Търново, Габрово, Разград, 
Русе и Силистра; Северозападен - Видин, 
Враца, Ловеч, Монтана и Плевен;

Таблица 2

Таблица 3

Въпреки че много от фирмите имат клонова мрежа в други 
населени места, изводите са направени по адрес на кореспон-
денция, тъй като при избора на централно управление са се 
повлияли от фактори като близост до пазара, наличие на под-
ходяща работна сила или суровини за производство, експорт-
на ориентация и други.

Анализът е изготвен от Рипорт.БГ АД, селекцията на включените 
компании е направена сред над 1 454 000 фирми в страната  и 
разглежда водещите 5000 компании в България по приходи от 
продажби към 31.12.2007 г. 
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