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Допустими кандидати/партньори по  
схема BG05M9OP001-1.022 СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Допустимите кандидати и партньори следва да развиват своята основна и/или 

допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за 
икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности - 
КИД-2008:  
 
Икономически сектори, основаващи се на знанията  
Код 09 Спомагателни дейности в добива;  
Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;  
Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;  
Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти;  
Код 51 Въздушен транспорт;  
Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения;  
Сектор K Финансови и застрахователни дейности;  
Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;  
Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;  
Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с 
пътувания и резервации;  
Код 86 Хуманно здравеопазване;  
Код 90 Артистична и творческа дейност;  
Код 91 Други дейности в областта на културата;  
Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби;  
 
Икономически сектори, основаващи се на високите технологии  
Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;  
Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти;  
Код 30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните 
двигатели;  
Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване 
на музика  
Код 60 Радио- и телевизионна дейност;  
Код 61 Далекосъобщения;  
Код 62 Дейности в областта на информационните технологии  
Код 63 Информационни услуги;  
Код 72 Научноизследователска и развойна дейност;  
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Икономически сектори, основаващи се на ИКТ  
Код 26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки;  
Код 26.2 Производство на компютърна техника;  
Код 26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника;  
Код 26.4 Производство на битова електроника;  
Код 26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани;  
Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;  
Код 58.2 Издаване на програмни продукти;  
Код 61 Далекосъобщения;  
Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;  
Код 63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали;  
Код 95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника;  
Преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда  
Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили  
Код 10 Производство на хранителни продукти  
Код 11 Производство на напитки  
Код 12 Производство на тютюневи изделия  
Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти  
Код 27 Производство на електрически съоръжения  
Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон  
Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване  
Код 20 Производство на химични продукти  
Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти  
Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини  
Код 24 Производство на основни метали  
Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти  


