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ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ 
 

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; 
 
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; 
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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; 
 
Сектори на екологосъобразна икономика 
Код 16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от 
корк, слама и материали за плетене 
Код 17.11 Производство на влакнести полуфабрикати 
Код 23.12 Формуване и обработване на плоско стъкло 
Код 27.12 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия 
Код 27.90 Производство на други електрически съоръжения 
Код 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и 
мотоциклетни 
Код 28.12 Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели 
Код 28.21 Производство на пещи и горелки 
Код 33.12 Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 
Код 33.14 Ремонт на електрически съоръжения 
Сектор D: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 
Код 35.11 Производство на електрическа енергия 
Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 
Код 36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води 
Код 37.00 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 
Код 38.11 Събиране на неопасни отпадъци 
Код 38.12 Събиране на опасни отпадъци 
Код 38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци 
Код 38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 
Код 38.31 Разкомплектоване на отпадъци 
Код 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци 
Код 39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 
 
Сектор F: Строителство 
Код 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения 
Код 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични 
инсталации 
Код 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде 
 
Сектор H: Транспорт, складиране и пощи 
Код 49.10 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен 
Код 49.20 Товарен железопътен транспорт 
Код 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт 
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Сектор N: Административни и спомагателни дейности 
Код 81.30 Оформяне и поддържане на озеленени площи 
 
Сектор R: Култура, спорт и развлечения 
Код 91.04 Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати 
 
„Белия” сектор 
Сектор Q Хуманно здравеопазване и социална работа; 
 
Сектора на персоналните услуги 
Код 95.2 Ремонт на лични и домакински вещи 
Код 96 Други персонални услуги 
 
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 
 
Творческия и културния сектори 
Код 58 Издателска дейност 
Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 
музика 
Код 60 Радио- и телевизионна дейност 
Код 71.11 Архитектурни дейности 
Код 73.11 Дейност на рекламни агенции 
Код 74.10 Специализирани дейности в областта на дизайна 
Код 74.20 Дейности в областта на фотографията 
Код 74.30 Преводаческа дейност 
Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата 
Код 90 Артистична и творческа дейност; 
Код 91 Други дейности в областта на културата. 


