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В България има много 
практикуващи 

зъболекари: 
105 на 100 000 жители 

- най-голям брой в ЕС

18% от работещите в 
България са заети в сектора 

на земеделието

Товарните превози по вътрешния воден 
транспорт  са повече от една четвърт 

от всички товарни превози в страната

България е един от 
най-големите 
износители на 
слънчогледово 
семе в ЕС

В научно-
изследователския 
сектор в България 
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Bulgaria in the EU
По случай Българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз (от 1 януари 2018 г.) Евростат - статистическата служба на 
Европейския съюз, публикува някои показатели и инфографики, 

сравняващи  България с Европейския съюз 
(по данни от 2016 г.) Януари 2018

Издава:  Пресцентър на Евростат 
 Тел: +352-4301-33 444 
 eurostat-pressoffice@ec.europa.eu

ec.europa.eu/eurostat
@EU_Eurostat

/EurostatStatistics

Запитвания от медии: Eurostat media support 
 Тел: +352-4301-33 408 
 eurostat-mediasupport@ec.europa.eu

Показател България EC Бележки 

Икономика
Държавен излишък/дефицит (като % от БВП) 0.0 -1.7
Брутен държавен дълг (като % от БВП) 29.0 83.2
БВП на човек в ППС (ЕС = 100) 48 100
Съотношение на данъците към БВП 29.0 40.0
Годишна инфлация 1.9 1.8 Hоември  2017

Инвестиции (бруто образуване на основен капитал като % от БВП) 18.6 19.8
Дял на производството в икономиката (добавена стойност на производството като % от БВП) 14.4 14.4
Население и социални показатели
Дял на населението на 65 и повече навършени  години 20.4 19.2
Дял на населението под 15 години 14.0 15.6
Коефициент на раждаемост (брой деца на една жена) 1.53 1.58 2015

Коефициент на безработица (общо) 6.1 7.4 Октомври  2017

Коефициент на безработица (под 25-годишна възраст) 11.5 16.5 Октомври  2017

Риск от бедност или социално изключване (като % от населението) 40.4 23.5
Образование 
Завършено висше образование, общо (% от лицата на възраст 30 - 34 години) 33.8 39.1
Завършено висше образование, жени (% от лицата на възраст 30 - 34 години) 41.0 43.9
Завършено висше образование, мъже (% от лицата на възраст 30 - 34 години) 27.2 34.4
Рано напуснали образование и обучение (като % от лицата на възраст 18 - 24 години) 13.8 10.7
Наука и технологии
Разходи за НИРД (като % от БВП) 0.96 2.03 2015

Лица, поръчвали/купували стоки и услуги онлайн (като % от лицата на възраст 16 - 74 години) 17 55
Заетост във високо и средно технологични производства (%) 4.0 5.8
Околна среда и енергетика
Емисии на парникови газове, вкл. международното въздухоплаване и непреки емисии на CO2 
(като % намаляване от 1990 г. насам)

-40.58 -22.12 2015

Дял на възобновяемите енергийни източници в крайното енергопотребление 18.2 16.7 2015

Енергийна зависимост (дял на вноса в енергийното потребление) 35.4 54.0 2015
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