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· Информация от сигурни и разнообразни 
източници като Българската народна банка, 
Националния статистически институт, Тър-
говския регистър, световната мрежа, публич-
ни и частни бази данни, държавни агенции, 
международни организации, консултантски 
фирми и браншови асоциации.

Какво отличава  
IndustryInform  
от останалите?

Използвайки семантични технологии, Industry
Inform намира, филтрира и организира най- 
новите данни от индустрията, като дава ва-
жни отговори на въпроси за фирми, хора, биз-
нес дейности, активи, печалби и т.н., иденти-
фицира и показва тенденции в развитието на 
икономически сектори в местен, регионален и 
световен мащаб, предоставя секторни анали-
зи на различни икономически области, пред-
виждания за растеж на производство или па-
зар, големина на производството и пазарите.

Какво е 
IndustryInform?

IndustryInform е иновативна услуга (Data As A 
Service), опростяваща начина, по който бизнес уп-
равители, мениджъри и производители получа-
ват данни за индустрията и развиват своя бизнес.

Тя задоволява нужди за развитието на пазара, 
анализа на конкуренцията, прегледа на опре-
делен икономически сектор, маркетинговото 
проучване, финансите, свързаните лица.

Това е възможно благодарение на:

· Доклади и изводи на анализатори, дава-
щи пълна картина за развитието на промиш-
леността в различните индустриални сектори 
за ключовите играчи в тях за обстоятелства-
та, движещи пазара.

· Масив от десетки милиони отделни ин-
формационни единици, сред които лесно 
може да се потърси и извади подробна ста-
тистика, прогнози за продажби, пазарен дял, 
производствени данни и др. благодарение на 
мощни алгоритми и експертен анализ.

IndustryInform
Б и з н е с  и н ф о р м а ц и я  н а  е д и н  к л и к  р а з с Т о я н и е

Секторните доклади на IndustryInform съдържат 
общ преглед на сектора с географска концентра-
ция и подсектори, фирми, които са заети в съ-
ответния бранш с техни финансови показатели, 
детайлна информация за печелившите и списък 
на губещите предприятия.

IndustryInform също така осигурява достъп 
до структурирана база данни, от която се ге-
нерират докладите. Така лесно може да се 
добие представа за даден икономически сек-
тор и да се намерят нужните данни.

Представените в този каталог доклади се  
актулизират ежегодно или при поискване.

Защо да се 
използва 
търсачката на 
IndustryInform?
IndustryInform предлага прецизни въз-
можности за търсене сред всички на-
лични данни за индустрията, като съ-
щевременно елиминира ирелевантните 
резултати и интегрира информиция от 
най-разнообразни източници. 

Така се спестява ценно лично и бизнес 
време, повишава се ефективността и 
производителността на работата и се 
намаляват разходите за качествена, про-
фесионална и актуална информация.

Мозайка
2021

секторен анализ 
на сектор по Ваш избор и 

профил на  
топкомпании  

от него

www.industryinform.com
e-mail: info@industryinform.com

tel: (+359) 885 796530
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Преглед на икономически 
показатели и прогноза  
за развитието на България в 
периода 2014-2021

Това е преглед на развитието на българ-
ската икономика в ключови области като ин-
телигентна специализация, малки и средни 
предприятия, транспорт, военна индустрия.

Разгледани са националните стратегии за 
тези области, които са произведени от съот-
ветните ресорни министерства. Прегледът 
съдържа също информация за България от 
Европейската комисия и анализи за страната, 
правени и публикувани от европейски инсти-
туции, които представят прогнозни стойности 
за развитието на различни части от общество-
то на България, включително и икономиката.

Последната част на доклада представя 
статистически данни и прогнози за раз-
витието на промишлеността и публичния 
сектор на България до 2020 година. Тези 
два сектора представляват обичайния па-
зар за продукция, подпомагаща промиш-
леността и оперативната ефективност на 
предприятията.

Предвижданията са направени съгласно 
методика, която е създадена за целта и се 
опира на методики за изчисляване на паза-
ри и създаване на бизнес прогнози.

Преглед	на	индустриални	сектори	в	Българиякаталог

Търсачката,	която	ще	подобри	Вашия	бизнес

IndustryInform.com

Издание: 
2015 год.

Обем: 
74 Страници
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Преглед на индустриални сектори в България

А

М
Секторен анализ

Секторен анализ

Автомобилна 
индустрия  
в България

сектор
Автомобилна 
промишленост

издания
2015-2021 год.

обем
28 страници 
(към 2021 г.) 

сектор
Машиностроене

издания
2015-2021 год.

обем
70 страници (към 2021)

Анализът разглежда автомобилния сектор в България, като об-
ръща внимание на производителите и не представя с подробности 
фирмите, които се занимават с търговия в автомобилния сектор. 
Автомобилната промишленост като част от машиностроенето 
представя сектор от промишлеността в България, който се нами-
ра в процес на силно развитие. Наблюдава се наличие на известни 
традиции в производства, свързани с автомобилостроенето, като 
например селскостопанска техника, корабостроене, мотриси, ре-
маркета, части и компоненти за различни превозни средства.

Най-големите предприятия в автомобилната промишленост 
в страната според данни от февруари 2017 година са 10 на брой. 
Те се намират в района на Бургас, в Ямбол и Смолян, в Русе и в 
София. Всички са клонове на чуждестранни фирми в България.

Прегледът представя обобщение на базата на 
изчерпателен анализ на всички предприятия, 

заети в производството на домакински 
уреди в България според най-ак-

туалните данни. Той включва 
териториално разпределе-

ние на отраслите в стра-
ната, брой предпри-

ятия по отрасли, 
градове с концен-

трация на пред-
приятия произ-
водители на 
домакински 
уреди, иден-
тификация и  
представя- 
не на най-го-
лемите и на  
печеливши-
те предпри- 
ятия в секто-
ра по финан- 

сови показа-
тели, както и 

идентификация 
на предприятията 

с най-многоброен 
персонал.

Преглед на работещи 
предприятия в  

автомобилната 
индустрия в България

Представя секторите в българското машинострое-
не и тяхното развитие спрямо формулираната на-
ционална стратегия

производство 
на машини, 
оборудване и 
домакински 
уреди в 
България
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Докладът разглежда енергийния сектор в България от гледна 
точка на производство и разпределение на електроенергия.Е

Е

сектор
енергетика

издания
2015-2020 год.

обем
47 страници 
(към 2020г.)

Секторен анализ на енергетиката  
в България

Анализът представя предприя-
тията, които произвеждат различ-
ни видове електрически уреди и 
съоръжения в България.

Докладът разглежда сектора 
на производство на електрически 
съоръжения, които могат да из-
ползват електрооборудване като 
шкафове за електрически инста-
лации, като обръща внимание на 
производителите и не представя 
с подробности фирмите, които се 
занимават с търговия на електро-
съоръжения в България.

сектор
производство 
на електрически 
машини

издания
2015-2020 год.

обем
47 страници 
(към 2020 г.)

анализ на 
производството 
на електрически 
УРЕДИ и 
съоръжения  
в България
Анализът съдържа актуални данни  
за сектора

Актуална 
информация

По статистически данни България произвежда между 40 и 
50 хиляди хектоват часа брутна електроенергия годишно.
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Добивна 
промишленост  
в България 
Анализът съдържа  
актуални данни 
за сектора

Производство на 
изчислителни 
машини  
в България
Актуална  
информация

Общо 85 млн. и 654 хил. 
тона полезни изкопаеми са 
добити през 2012 година в 
страната, което е спад със 7% 
спрямо предходната година. 
От тях най-голям дял се пада 
на въглищата и металните по-
лезни изкопаеми – общо 75%. 
На глава от населението се 
падат по 12 тона добити по-
лезни изкопаеми, което показ-
ва, че България попада в опре-
делението за минна държава.

сектор
Добивна 
промишленост

издания
2015-2020 год.

обем
52 страници 
(към 2020 г.)

сектор
електронно-
изчислителни
машини

издания
2015-2020 год.

обем
43 стр. (към 2020 г.)

сектор
далекосъобщителна 
техника

издания
2015-2020 год.

обем
14 страници 
(към 2020 г.)

Това е пълен преглед на 
предприятията от хранител-
но-вкусовата и питейната 
промишленост в България.

Разгледани са отделните 
отрасли, които се числят към 
тази промишленост и са пред-
ставени възможно най-изчер-
пателни сведения за фирми, 
заети в тези отрасли. 

Цитирани са източниците на информация и са да-
дени координатите на фирмите, така че лесно да 
бъде осъществен контакт с тях.

Производството на радио-, 
телевизионна и далекосъоб-
щителна техника в Бългагия не 
е водещ отрасъл за страната.  
Прегледът представя обобще-

ние на базата на изчерпателен 
анализ на всички предприя-
тия за радио-, телевизионна и  
далекосъобщителна техника в 
България.

сектор
хранително-

вкусова 
промишленост 

издания
2014-2020 год.

обем
105 стр. (към 2020 г.)

Хранително-
вкусова 
промишленост 
в България

Производство на 
радио-, телевизионна и 
далекосъобщителна техника 
в България Анализът съдържа 

актуални данни за сектора

Д

Х

И
Анализът предоставя преглед на предприятията, 

които произвеждат изчислителни машини в България.

Секторен анализ

Секторен анализ

IndustryInform.com Бизнес информация на един клик разстояние 11
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сектор
Производство на 
медицинска и 
оптична техника  
и инструменти

издания
2015-2020 год.

обем
22 страници 
(към 2020 г.)

М

Преглед на предприятията, които се специалзират в производство  
на медицински прецизни и оптични апарати и инструменти в България 

Анализът показва химическата 
индустрия в България и фирмите, 
заети в нея.

Той разглежда подотраслите на 
химическата промишленост в Бъл-
гария и фирми, заети в производ-
ство, свързано с химическата про-
мишленост. Дейността на фирмите 
от химическата промишленост в 
България се дели на 16 групи, меж-
ду които производство на кокс, про-
изводство на лепила, производство 
на промишлени газове и други.

Анализът включва териториал-
но разпределение на отраслите 
в страната, брой предприятия по 
отрасли, градове с концентрация 
на предприятия – производители 
на медицинска и оптична техника, 
идентификация и представяне на 
най-големите и на печелившите 
предприятия в сектора по финан-
сови показатели, както и иден-
тификация на предприятията с 
най-многоброен персонал. 

сектор
Химическа 
промишленост 

издания
2015-2020 год.

обем
55 страници 
(към 2020 г.)

Химическа 
промишленост 
в България

Анализът  
съдържа  
актуални данни  
за сектора Х

Нефтохимични продукти

Пластмаси
Синтетичен каучук

Промишлени газове

Багрила
и пигменти

Растителна
защита

Бои и мастила

Добавки за 
промишлеността

Други неорганични 
продукти

Синтетични влакна

Потребителски химикали

нефтохимични продукти

основни неорганични продукти

Полимери

специализирани продукти

Потребителски химикали

24.0 %

13.6 %

24.0 %

25.6 %

12.8 %

24.0 %
12.8 %

25.6 %

24.0 %

13.6 %

Торове

Дял на отделните подсектори в химическата промишленост в ЕС
Източник: СЕFIC

IndustryInform.com

Секторен анализ

Производство на 
медицинска и 
оптична техника
Актуална информация

О
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сектор
Производство на 
кокс и рафинирани 
нефтопродукти 

издания
2015-2020 год.

обем
16 стр. (към 2020 г.) 

П
сектор

преработвателна  
промишленост

издание
2014 год.

обем
102 страници 
(към 2014 г.)

сектор
Производство 
на пластмаси 

издания
2016-2021 год.

обем
41 страници 
(към 2021 г.)

Транспортен
сектор 
в България
Актуална информация

Производство 
на пластмаси 
в България

Българскa 
преработвателна 
промишленост
Анализът съдържа актуални данни  
за сектора

Разглежда фирми, ангажи-
рани в производството на кокс, 
нефтени продукти и ядрена 
енергия.

Обобщение на базата на из-
черпателен анализ на всички 
предприятия, заети в произ-
водството на кокс, рафинирани 
нефтопродукти и ядрено гориво 
в България.

Дейността на фирмите се 
дели на две групи под общото 
название производство на кокс, 
рафинирани нефтопродукти и 
ядрено гориво. Те са:

· производство на кокс и про-
дукти на коксуването; 

· производство на рафинира-
ни нефтопродукти и брикети от 
въглища и торф.

Представено е разно-
образието на индустрии, 
които принадлежат към 
сектора на преработва-
телната индустрия спо-
ред Националния ста-
тистически институт, 
браншови организации 
и изявени фирми от съ-
ответния сектор, като са 
разгледани индикатори 
за тяхното развитие.

Докладът представя основните 
щрихи на производството на пласт-
маси в България. Разнообразието 
от подотрасли, които принадлежат 
към производителите на пластма-
си, са изброени според класифика-
цията на Националния статистиче-
ски институт.

Повечето предприятия от този 
отрасъл са еднолични дружества 
с ограничена отговорност, след-
вани от еднолични търговци, като 
30 отчитат пет- цифрени, 2 шест-
цифрени приходи и няма седемци-
френи приходи в хиляди лева.

Някои от разгледаните компании 
са държавните – Национална ком-
пания „Железопътна инфраструкту-
ра“, Държавно предприятие „Ръко-
водство на въздушното движение“ 
и Държавно предприятие „Прис-
танищна инфраструктура” (ДППИ). 
Дейността на фирмите се дели на  
41 групи.

сектор
Транспорт 

издания
2016-2020 год.

обем
78 страници 
(към 2020 г.)

Т
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производство на 
кокс, рафинирани 
нефтопродукти и 
ядрено гориво 
в България
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Секторни анализи, 
доклади и  
данни 
по поръчка

Доклади, изготвени според 
нуждите и изискванията на въз-
ложителя, които се занимават с 
отделни сектори, индивидуал-
ни фирми или групи от фирми, 
анализи, пазарни поучвания, 
производствени обеми, цени, 
клиенти, хора, региони, пред-
виждания, тенденции и други.
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