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ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ1 ЗА 2016 ГОДИНА 
(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 

 

1. Общ преглед 
 

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за 
дейността си през 2016 г. са представили общо 335 802 нефинансови предприятия, в които е 
произведена продукция в размер на 137 139 млн. лв., добавената стойност по факторни 
разходи възлиза на 48 566 млн. лв. и работят 1 966 554 заети лица. 

 
 

Фиг. 1. Структура на предприятията  
по икономически сектори и по години 
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1 Съгласно Регламент (ЕС) № 295/2008 по структурна бизнес статистика в обхвата на нефинансовите предприятия се 
включват всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство”, „Финансови и 
застрахователни дейности”, „Държавно управление”, „Образование”, „Хуманно здравеопазване”, „Култура, спорт и 
развлечения”, „Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”. 

 

                     



 

Фиг. 2. Структура на произведената продукция 
по икономически сектори и по години 
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Фиг. 3. Структура на добавената стойност по факторни разходи 
по икономически сектори и по години 
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Фиг. 4. Структура на заетите лица по икономически сектори и по години 
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2. Промишленост 
По предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 

34 178 промишлени предприятия, които съставляват 10.2% от общия брой на отчетените 
нефинансови предприятия в НСИ. 

 

Фиг. 5. Структура на предприятията в промишлеността по години 
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Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

 През 2016 г. произведената продукция от промишлените предприятия по текущи цени 
е на стойност 66 376 млн. лв., или 48.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите 
предприятия. Спрямо 2015 г. измененията в структурата по сектори са незначителни. 
Относителният дял на сектор „Преработваща промишленост“ нараства с 0.5 пункта и достига 
82.5% от произведената продукция в промишлеността за сметка на намалението в сектор 
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
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горива“ с 0.4 пункта (до 11.5%) и в сектор „Добивна промишленост“ с 0.1 пункта (до 3.8%). 
Делът на сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване” остава непроменен - 2.2%. 

Фиг. 6. Структура на произведената продукция 
в промишлеността по години 
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 По предварителни данни през 2016 г. добавената стойност по факторни разходи в 
промишлеността възлиза на 19 271 млн. лв. по текущи цени, или 39.7% от общата добавена 
стойност на нефинансовите предприятия. 

Фиг. 7. Структура на добавената стойност по факторни разходи в 
промишлеността по години 
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Заетите лица в промишлените предприятия през 2016 г. са 639 168, или 32.5% от 
общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. 

Фиг. 8. Структура на заетите лица в промишлеността по години 
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 3. Строителство 
Годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 19 513 строителни 

предприятия, или 5.8% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. 

Фиг. 9. Структура на предприятията в строителството по 
години
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През 2016 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 11 548 млн. 

лв. по текущи цени, или 8.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. 
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Структурата на произведената продукция  в сектор „Строителство“ през 2016 г. се променя 
чувствително - делът на строителството на сгради нараства с 9.4 пункта до 38.6%, както и 
този на специализираните строителни дейности - с 5.3 пункта. Същевременно относителният 
дял на строителството на съоръжения намалява до 36.8%. 

Фиг. 10. Структура на произведената продукция в строителството по години 
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 През 2016 г. добавената стойност по факторни разходи в сектор „Строителство“ 
възлиза на 2 697 млн. лв. по текущи цени, или 5.6% от общата добавена стойност на 
нефинансовите предприятия. 

Фиг. 11. Структура на добавената стойност по факторни разходи 
в строителството по години 
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Броят на заетите лица в строителния сектор през 2016 г. е 142 570 и формира 7.3% от 
общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. 
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Фиг. 12. Структура на заетите лица в строителството по години 
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4. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 
Годишен отчет за дейността си през 2016 г. в НСИ, по предварителни данни, са 

представили 140 425 търговски предприятия, или 41.8% от общия брой на отчетените 
нефинансови предприятия. 

Фиг. 13. Структура на предприятията в търговията по години 
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През 2016 г. в търговския сектор е произведена продукция на стойност 20 946 млн. лв. 
по текущи цени, която формира 15.3% от общия обем на продукцията на нефинансовите 
предприятия.  
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Фиг. 14. Структура на произведената продукция в търговията по години 
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По предварителни данни през 2016 г. добавената стойност по факторни разходи в 

търговския сектор възлиза на 10 359 млн. лв. по текущи цени, или 21.3% от общата добавена 
стойност на нефинансовите предприятия. В сравнение с предходната година в структурата на 
добавената стойност нараства делът на търговията на дребно с 1.9 пункта, като достига 
34.2%. Относителният дял на търговията на едро намалява с 2.1 пункта до 57.0%, а делът на 
търговията с автомобили и мотоциклети нараства с 0.2 пункта. 

Фиг. 15. Структура на добавената стойност по факторни разходи 
в търговията по години 
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През 2016 г. в търговския сектор работят 511 690 заети лица, които съставляват 26.0% 
от общия брой заети в нефинансовите предприятия. 
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Фиг. 16. Структура на заетите лица в търговията по години 
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5. Услуги 
Годишен отчет за дейността си през 2016 г., по предварителни данни, са представили 

141 686 предприятия от сектора на услугите, или 42.2% от общия брой на отчетените 
нефинансови предприятия в НСИ. 

Фиг. 17. Структура на предприятията 
в сектора на услугите по години 
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Ремонт на компютърна техника, лични и домакински вещи  

 
 
В сектора на услугите през 2016 г. е произведена продукция на стойност 38 269 млн. 

лв. по текущи цени, която формира 27.9% от общия обем на продукцията на нефинансовите 
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предприятия. Спрямо 2015 г. структурата на произведената продукция по сектори се 
променя, като относителният дял на сектор „Професионални дейности и научни 
изследвания” намалява с 1.9 пункта до 16.2%, а делът на сектор „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” нараства с 0.6 
пункта и достига 21.9%. Делът на всички останали дейности се променя незначително или 
запазва нивото си от предходната година.  

 
 

Фиг. 18. Структура на произведената продукция 
в сектора на услугите по години 
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По предварителни данни през 2016 г. добавената стойност по факторни разходи в 
сектора на услугите възлиза на 16 239 млн. лв. по текущи цени, или 33.4% от общата добавена 
стойност на нефинансовите предприятия. 
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Фиг. 19. Структура на добавената стойност по факторни разходи 
в сектора на услугите по години 
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През 2016 г. по предварителни данни в сектора на услугите броят на заетите лица 
достига 673 126, като формира 34.2% от общия брой на заетите в нефинансовите 
предприятия.  

Фиг. 20. Структура на заетите лица в сектора на услугите по години 
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Методологични бележки 
 

Обхват - съгласно Регламент (ЕС) № 295/2008 по структурна бизнес статистика 
нефинансовите предприятия включват всички сектори по КИД - 2008 с изключение на 
„Селско, горско и рибно стопанство”, „Финансови и застрахователни дейности”, „Държавно 
управление”, „Образование”, „Хуманно здравеопазване”, „Култура, спорт и развлечения”, 
„Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”. 

Брой предприятия - включва всички нефинансови предприятия, които са били 
активни през цялата или част от референтната година (реализирали са приходи от продажби 
или имат поне един зает) и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ и/или НАП. 

Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена 
продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени 
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през 
отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите 
от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се 
включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които 
са за сметка на крайния потребител. 

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата 
стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се 
включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и 
стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.  

Добавената стойност по факторни разходи включва стойността на произведената 
продукция, намалена със стойността на акцизите и разходите за оперативната дейност, без 
тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания. 

Заетите лица включват всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или 
непълно работно време, включително сезонните и надомните работници, работещите 
собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови 
правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател, и 
неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, 
а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. 
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Приложение 

 
Таблица 1 

Икономически показатели по структурна бизнес статистика по години 
 

Икономически дейности по 
КИД - 2008 

Предприятия - брой Произведена продукция - млн. лв. 
2012 2013 2014 2015 20161 2012 2013 2014 2015 20161 

Нефинансови предприятия 312608 314192 319856 326219 335802 122958 124844 129650 140115 137139 
Добивна промишленост 382 386 359 374 356 2970 2557 2433 2579 2496 
Преработваща промишленост 29715 30091 30374 30879 31311 49886 51076 52383 54235 54773 
Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 1703 1784 1743 1745 1692 9646 9043 7275 7899 7627 
Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 748 751 745 788 819 1374 1358 1354 1420 1480 
Строителство 19068 18738 18908 19367 19513 12900 12698 14945 17853 11548 
Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 138642 137184 137975 137970 140425 15953 17011 18348 19952 20946 
Транспорт, складиране и 
пощи 19003 19461 20304 21223 22701 10759 11373 12115 12775 13444 
Хотелиерство и 
ресторантьорство 26540 26056 26312 26772 27014 2687 2814 2929 3042 3574 
Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 9286 10017 10739 11612 12642 6600 6805 6917 7694 8391 
Операции с недвижими имоти 18784 19361 20204 20815 21744 2281 2350 2383 2667 2925 
Професионални дейности и 
научни изследвания 36717 37698 38935 40841 43063 5339 5017 5475 6551 6201 
Административни и 
спомагателни дейности 8616 9200 9742 10268 10 968 2479 2651 2994 3349 3629 
Ремонт на компютърна 
техника, на лични и 
домакински вещи 3404 3465 3516 3565 3554 84 91 99 99 105 
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Таблица 1 
Икономически показатели по структурна бизнес статистика по години 

(Продължение и край) 
Икономически дейности по 
КИД - 2008 

Добавена стойност - млн. лв. Заети лица - брой 
2012 2013 2014 2015 20161 2012 2013 2014 2015 20161 

Нефинансови предприятия 35685 36817 38896 45020 48566 1872997 1864690 1888722 1911916 1966554 
Добивна промишленост 1660 1299 1152 1155 1136 25030 24635 24066 24969 24063 
Преработваща промишленост 9149 9345 10395 12152 13985 525257 524041 536216 545187 549555 
Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 2960 3322 2541 3136 3398 33243 32809 32573 31751 32147 
Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 666 675 678 741 752 34219 34097 32656 33160 33403 
Строителство 2431 2298 2673 3309 2697 150381 145504 147163 147247 142570 
Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 7178 7791 8530 9834 10359 503570 497070 499958 496087 511690 
Транспорт, складиране и 
пощи 3136 3313 3548 3979 4268 153931 155506 157287 161691 169368 
Хотелиерство и 
ресторантьорство 1202 1263 1197 1321 1624 140011 137586 136459 137087 143090 

Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 3252 3325 3581 3987 4563 73773 77225 79414 86199 95022 
Операции с недвижими имоти 945 952 935 1190 1267 35253 35068 34863 34439 36776 
Професионални дейности и 
научни изследвания 2041 2071 2337 2694 2802 93027 93352 96056 98992 107040 
Административни и 
спомагателни дейности 1030 1124 1286 1478 1668 99546 101963 106240 109311 115782 

Ремонт на компютърна 
техника, на лични и 
домакински вещи 35 39 43 44 47 5756 5834 5771 5796 6048 
 
1 Предварителни данни. 
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Таблица 2 
Производство на някои промишлени продукти за периода 2014 - 2016 година1 

      

Промишлени продукти Мерна единица 2014 2015 2016 2016 в % 
към 2015 

Медни руди и техните концентрати хил. т 27450 30589 30158 98.6 
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати  хил. т 698 682 754 110.6 
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или 
кръв, без колбаси от черен дроб и готови ястия  хил. т 101 100 97 97.0 
Слънчогледово масло или масло от шафранка и техните 
фракции, рафинирани, но не химически променени хил. т 123 129 136 105.4 
Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и 
каши от плодове  т 11653 12835 13055 101.7 
Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито 
обработени по друг начин, несъдържащи яйца т 10772 11515 10193 88.5 
Ориз  т 15669 19262 35540 184.5 
Спиртни напитки от дестилати от вино и/или гроздови 
джибри  хил. л алк. 100% 7102 7405 8436 113.9 
Пиво от малц (без безалкохолно пиво и пиво със 
съдържание на алкохол <= 0.5% обемни) млн. л 489 485 515 106.2 
Води, вкл. минерални и газирани води, подсладени със 
захар или други подсладители или ароматизирани 
(безалкохолни напитки) млн. л 419 466 439 94.2 
Цигари, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и 
заместители на тютюна млн. бр. 31976 26493 21087 79.6 
Вълнени тъкани  хил. м2 2125 1914 1618 84.5 
Плочи от дървесни частици  хил. м3 553 572 554 96.9 
Паста за зъби  хил. бр. 39062 75084 82669 110.1 
Шампоани т 4886 5040 5738 113.8 
Cтроителни тухли от неогнеупорна керамика  хил. м3 496 558 560 100.4 
Портландцимент  хил. т 1771 2080 1969 94.7 
Негасена, гасена и хидратна вар хил. т 1482 1474 1518 103.0 
Готови за изливане бетонови смеси  хил. т 8069 9241 8215 88.9 
Електрически бойлери и бързовари хил. бр. 587 892 912 102.2 
Електрокари с височина на подема >= 1 м  бр. 119 99 115 116.2 
Мотокари  бр. 126 167 157 94.0 
Електрически готварски печки за домакинска употреба бр. 34179 32480 33894 104.4 
Пишещи машини и машини за обработка на текстове; 
електронни калкулатори, вкл. преносими; счетоводни 
машини, автоматични регистриращи касови апарати, 
терминали за безкасово плащане, машини за обработка на 
пощата с устройство за сумиране, машини за автоматично 
издаване на билети и подобни машини, съдържащи 
сметачно устройство хил. бр. 261 306 319 104.2 
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели  хил. бр. 2570 2970 3346 112.7 
Велосипеди  хил. бр. 958 936 926 98.9 
_____________ 

     1 Данните за 2016 г. са предварителни и извадкови (на база годишна извадка). 
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