
 
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2008 Г.  

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ 
 

1. ИНДУСТРИЯ 
 

В Националния статистически институт годишен отчет за 2008 г. са представили 31 616 
промишлени предприятия, което е с близо 3% повече от 2007 година. Увеличава се броят на 
предприятията, съставящи баланс за сметка на предприятията, несъставящи баланс, което е 
постоянна тенденция през последните 5 години. 

Брой предприятия по КИД-2008 

2007 2008 Индекс 2008/2007 (%) 

  
Общо 

Съставя-
щи 

баланс 

Несъста-
вящи 
баланс 

Общо 
Съставя-

щи 
баланс 

Несъста-
вящи 
баланс 

Общо 
Съставя-

щи 
баланс 

Несъста-
вящи 
баланс 

Индустрия - общо 30709 20120 10589 31616 22054 9562 102.95 109.61 90.30
Добивна 
промишленост 304 274 30 349 322 27 114.80 117.52 90.00
Преработваща 
промишленост 29597 19116 10481 30136 20685 9451 101.82 108.21 90.17
Производство и 
разпределение на 
електрическа и 
топлоенергия и газ 352 346 6 583 576 7 165.63 166.47 116.67
Доставяне на води; 
канализационни 
услуги, управление 
на отпадъци и 
възстановяване 456 384 72 548 471 77 120.18 122.66 106.94
 

По предварителни данни произведената през 2008 г. продукция от промишлените 
предприятия по текущи цени възлиза на близо 56 011 млн. лева. По съпоставими цени 
произведената продукция остава на равнището от предходната година. Със спад от 0.6% е 
продукцията в секторите с най-голям относителен дял - преработващата промишленост и 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Продукцията в 
добивната промишленост намалява с 2.6%, а при доставянето на води, канализационни 
услуги и управлението на отпадъци е регистриран ръст от 12.3%.  

Произведена продукция от промишлените предприятия 

  2007 
(хил. лева) 

2008 
(хил. лева) 

Индекс 
2008/2007 (от 

текущи цени %) 

Индекс 
2008/2007 (от 
съпоставими 
цени %)  

Индустрия - общо  50902866 56011394 110.04 99.61

Добивна промишленост 2266750 2334078 102.97 97.41

Преработваща промишленост 41825803 45663621 109.18 99.36
Производство и разпределение на 
електрическа и топлоенергия и газ 5511374 6389978 115.94 99.40
Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 1298939 1623717 125.00 112.33
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Оборотът1 на промишлените предприятия през 2008 г. нараства с 13.5% спрямо 2007 г., 
изчислено от текущи цени. Ръст на оборота в сравнение с предходната година се наблюдава в 
преработващата промишленост - с 8.9%, в производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 33.9% и при доставянето на води, канализационни 
услуги и управлението на отпадъци - с 29.0%, а в добивната промишленост е регистриран 
спад от 3.5%. 

 

Индекси на произведената продукция и индекси на оборота за 2008 година - % 
(2007=100) 
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По предварителни данни създадената от промишлените предприятия добавена стойност по 
текущи цени през 2008 г., е 11 953 млн. лв. и намалява с 4.5% в сравнение с 2007 година. 
Най-значителен е спадът в добивната промишленост - 23.1%, следван от спада в 
преработващата промишленост - 6.3%. При производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ и при доставянето на води, канализационни услуги и 
управлението на отпадъци е регистриран ръст съответно от 3.5 и 43.6%. 

 
2. СТРОИТЕЛСТВО 

През 2008 г., броят на предприятията, занимаващи се със строителна дейност и 
представили годишен отчет в НСИ е 21 427, като съставящите баланс се увеличават със 
17.9% в сравнение с 2007 г., докато за несъставящите баланс е регистрирано намаление от 
4.4%. 

                                                           
1 Оборотът включва всички приходи от продажби плюс всички данъци върху продуктите (акцизи). Измененията 
на оборота спрямо предходната година са изчислени чрез сравняване на стойността на оборота по текущи цени. 
Индексите на оборота отразяват едновременно изменението на стойността на продажбите и изменението на 
цените.  През 2008 г. средногодишният индекс на цени на производител, в сравнение с 2007 г. е 110.95%. 
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Брой предприятия по КИД 2008 

 2007 2008

Общо 18836 21427

Съставящи баланс 15364 18107
Несъставящи 
баланс 3472 3320

По предварителни данни на НСИ през 2008 г. общата строителна продукция възлиза на 
21 663  млн. лв., което е с 27.1% повече в сравнение с предходната година. Произведената 
продукция от сградно строителство в номинално изражение нараства с 23.3% спрямо 2007 г., 
а от гражданско/ инженерно строителство - с 35.6%. По-големият ръст на строителната 
продукция от гражданско/инженерно строителство показва, че през 2008 г. строителните 
предприемачи са предпочели да инвестират предимно в строителни съоръжения, свързани с 
инфраструктурата.  

Строителна продукция - млн. левове 
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Отчетените приходи от строително - монтажни работи по текущи цени през 2008 г. са 
17 716 млн. лв., като 67.2% от тях са от сградно строителство и 32.8% от гражданско/ 
инженерно строителство. За сравнение през 2007 г. това съотношение е 69.2% от сградното и 
30.8% от гражданското/инженерно строителство. 

Приходи от строително - монтажни работи по текущи цени по видове строителство 
      млн. левове 

 2005 2006 2007 2008

Общо 6885 9243 12800 17716

сградно строителство 4801 6366 8862 11903

гражданско/инженерно 
строителство 2084 2877 3938 5813
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По предварителни данни оборотът на строителните предприятия по текущи цени на 2008 г. 
се увеличава с 23.7% в сравнение с предходната година и достига 20 189 млн. лева.  

Изчислената брутна добавена стойност по съпоставими цени за 2008 г. по факторни 
разходи в отрасъл „Строителство” нараства с 10.3% в сравнение с 2007 г. до 2 943 млн. лева  

 

 
3. ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

 
В сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (по КИД-2008) за 2008 г. са 
отчетени 126 652 предприятия, или с 1.2% повече в сравнение с предходната година. За 
периода 2005 - 2008 г. се променя структурата на подадените отчети по вид, като значително 
нараства делът на предприятията, съставящи баланс и представили в Националния 
Статистически Институт “Годишен отчет на нефинансовите предприятия” (с 19.1 пункта 
повече спрямо 2005 г. или общо 50.5% от получените през 2008 г. отчети) за сметка на тези, 
които водят едностранно счетоводство и представят съкратена форма на отчета. В сектор 
“Хотелиерство и ресторантьорство” (по КИД-2008) за 2008 г. са отчетени 22 092 
предприятия. В този сектор също се наблюдава тенденцията на увеличение на дела (с 20.7 
пункта повече спрямо 2005 г.) на представилите “Годишен отчет на нефинансовите 
предприятия”. Това рефлектира положително в качеството на произведените статистически 
данни, тъй като получената детайлизирана информация служи пряко (без използване на 
статистически методи и модели) за изчисляване както на БВП, така и на показателите, които 
НСИ като задължение предоставя регулярно на Евростат. 
 
 
Брой предприятия по КИД - 2008  
 

Сектор “Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети” 

Сектор “Хотелиерство и 
ресторантьорство”   

2007 2008 2007 2008 

Общо 125092 126652 22046 22092 

Съставящи баланс 59448 64000 8349 9671 

Несъставящи баланс 65644 62652 13697 12421 

 
 

През 2008 г. оборотът в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” достига 
89 623 млн. лв., което е с 20.1% повече спрямо 2007 г. по текущи цени. Подобна тенденция се 
наблюдава и за показателите произведена продукция и добавена стойност по факторни 
разходи, където увеличението е съответно 25.1 и 27.5%. В сектор „Хотелиерство и 
ресторантьорство” оборотът възлиза на 2 915 млн. лв. или с 13.8% повече от реализирания 
през 2007 година. Произведената продукция и добавената стойност по факторни разходи 
също нарастват спрямо предходната година съответно с 19.6 и 27.1%. 
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Oсновни икономически показатели 

Cектор “Търговия; ремонт на автомобили              Cектор “Хотелиерство и ресторантьорство” 
и мотоциклети” 
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Сектор “Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети” 

Сектор “Хотелиерство и 
ресторантьорство” 

2007 2008 2007 2008 Показатели 

хил. левове 
2008 в % 
към 2007 хил. левове 

2008 в % 
към 2007 

Оборот 74618229 89623204 120.1 2562612 2915199 113.8

Произведена 
продукция 13293872 16634368 125.1 2010303 2403485 119.6

Добавена стойност по 
факторни разходи 5929485 7558587 127.5 782172 994348 127.1

 
 
 
4. TРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И УСЛУГИ 
 
 
Годишен отчет за нефинансови предприятия за 2008 г. са представили 99 955 фирми от 
дейностите транспорт, съобщения и услуги, което е с 19.5% повече в сравнение с 2007 година. 
Регистрирано е увеличение и на оборота с 19.1% до 30 323 млн. лв. по текущи цени, както и на 
произведената продукция - с 24.2% и на добавената стойност по факторни разходи - с 26.3%. 

Най-голямо влияние за това увеличение оказват дейностите транспорт, складиране и пощи; 
създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения; и 
професионални дейности и научни изследвания, които като относителен дял формират над 70% 
от оборота, произведената продукция и добавената стойност в транспорта, съобщенията и 
услугите 
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2007 2008 

Брой предприятия Брой предприятия Икономически дейности KИД
-2008 

Общо Съставящ
и баланс 

Несъставящи 
баланс 

Общо Съставящи 
баланс 

Несъставящи 
баланс 

Транспорт, складиране и пощи  H 15524 8635 6889 16948 10395 6553
Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; Далекосъобщения J 5847 4502 1345 6327 5213 1114

Операции с недвижими имоти L 9823 8794 1029 15272 14215 1057
Професионални дейности и 
научни изследвания M 23564 16233 7331 28388 21734 6654
Административни и 
спомагателни дейности N 5367 3859 1508 6361 4950 1411

Образование P 2163 1094 1069 2145 1271 874
Хуманно здравеопазване и 
социална работа Q 10626 2748 7878 10488 3113 7375

Култура, спорт и развлечения R 2308 1483 825 3054 2188 866
Други дейности (без дейности 
на организации с нестопанска 
цел) 

S без 
94 8409 2277 6132 10972 4173 6799

Транспорт, съобщения и 
услуги - общо   83631 49625 34006 99955 67252 32703
 


