
Приложение 1. Национални и регионални приоритетни сектори 

(Предварителен списък в НСМСП 2021-2027 г., който ще бъде финализиран след процедурата по публично обсъждане) 

Разработените приоритети, мерки и действия ще се изпълняват както на национално ниво, като 

се вземат предвид всички приложими икономически дейности, така и на регионално ниво, въз 

основа на секторната специализация посредством засилена подкрепа за МСП в конкретни 

сектори в отделните  области на страната. Секторната специализация е насочена към 

насърчаване на развитието на по-високотехнологични производства и на услуги с интензивно 

използване на знания. Националните приоритетни икономически дейности включват: 

Код по КИД Икономическа дейност 

№ Високотехнологични производства 

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти 

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 

  Средно към високотехнологични производства 

C20 Производство на химични продукти 

C27 Производство на електрически произведения 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 

C30 Производство на превозни средства, без автомобили 

 Други производства 

C38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци 

  Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания  

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 

J60 Радио- и телевизионна дейност 

J61 Далекосъобщения 

J62 Дейности в областта на информационните технологии 

J63 Информационни услуги 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 

В допълнение към тези дейности, НСМСП 2021-2027 г. включва и дейности на преработващата 

промишленост, които са типични за отделните български региони, както и сектор „Издателска 

дейност“: 

Код по КИД1 Икономическа дейност 

C10 Производство на хранителни продукти 

                                                      
1 Конкретни икономически дейности в рамките на всеки производствен отрасъл ще бъдат подкрепени от 

съответни програми за финансиране съобразно правилата и обхвата на тези програми. 



C11 Производство на напитки 

C13 Производство на тъкани 

 

C14 Производство на облекло 

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

производство на изделия от слама и материали за плетене 

C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 

C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 

C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 

C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 

C24 Производство на основни метали 

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 

C31 Производство на мебели 

C32 Производство, некласифицирано другаде 

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 

J58 Издателска дейност 

На база идентифицирания в НСМСП 2021-2027 г. потенциал за регионална специализация във 

високотехнологични производства и интензивни на знания услуги приоритетните направления по 

области са както следва: 

Район Актуална и потенциална специализация във 

високотехнологични производства и интензивни на 

знания услуги 

Друга актуална специализация в 

преработващата промишленост 

Северозападен     

Видин 

C30 Производство на превозни средства, без 

автомобили 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

J62 Дейности в областта на информационните 

технологии 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C22 Производство на изделия от каучук и 

пластмаси 

Враца 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C26 Производство на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Ловеч 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C31 Производство на мебели 

C10 Производство на хранителни продукти 

C16 Производство на дървен материал и 

изделия от дървен материал и корк, без 

мебели; производство на изделия от слама и 

материали за плетене 

Монтана 

C27 Производство на електрически произведения 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

J58 Издателска дейност 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 



Район Актуална и потенциална специализация във 

високотехнологични производства и интензивни на 

знания услуги 

Друга актуална специализация в 

преработващата промишленост 

Плевен 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Северен централен     

Велико Търново 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

C14 Производство на облекло 

Габрово 

 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C14 Производство на облекло 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

C10 Производство на хранителни продукти 

Разград 

C30 Производство на превозни средства, без 

автомобили 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

J62 Дейности в областта на информационните 

технологии 

C10 Производство на хранителни продукти 

C14 Производство на облекло 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Русе 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

C20 Производство на химични продукти 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Силистра 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C10 Производство на хранителни продукти 

C14 Производство на облекло 

C16 Производство на дървен материал и 

изделия от дървен материал и корк, без 

мебели; производство на изделия от слама и 

материали за плетене 

Североизточен      

Варна 

C26 Производство на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти 

C27 Производство на електрически произведения 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C10 Производство на хранителни продукти 

C22 Производство на изделия от каучук и 

пластмаси 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Добрич 

C20 Производство на химични продукти 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C10 Производство на хранителни продукти 

C14 Производство на облекло 

C22 Производство на изделия от каучук и 

пластмаси 

Търговище 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

J62 Дейности в областта на информационните 

технологии 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

C14 Производство на облекло 



Район Актуална и потенциална специализация във 

високотехнологични производства и интензивни на 

знания услуги 

Друга актуална специализация в 

преработващата промишленост 

Шумен 

C20 Производство на химични продукти 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

J62 Дейности в областта на информационните 

технологии 

C10 Производство на хранителни продукти 

C14 Производство на облекло 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Югоизточен      

Бургас 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

J62 Дейности в областта на информационните 

технологии 

J63 Информационни услуги 

C10 Производство на хранителни продукти 

C22 Производство на изделия от каучук и 

пластмаси 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Сливен 

C20 Производство на химични продукти 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

J62 Дейности в областта на информационните 

технологии 

C10 Производство на хранителни продукти 

C13 Производство на тъкани 

C14 Производство на облекло 

Стара Загора 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение; C20 Производство на 

химични продукти 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

C22 Производство на изделия от каучук и 

пластмаси 

Ямбол 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C10 Производство на хранителни продукти 

C31 Производство на мебели 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Южен централен     

Кърджали 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Пазарджик 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C16 Производство на дървен материал и 

изделия от дървен материал и корк, без 

мебели; производство на изделия от слама и 

материали за плетене 

C10 Производство на хранителни продукти 

C14 Производство на облекло 

Пловдив 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C20 Производство на химични продукти 

C26 Производство на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти 

C10 Производство на хранителни продукти 

C14 Производство на облекло 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 



Район Актуална и потенциална специализация във 

високотехнологични производства и интензивни на 

знания услуги 

Друга актуална специализация в 

преработващата промишленост 

Смолян 

C27 Производство на електрически произведения 

C20 Производство на химични продукти 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C14 Производство на облекло 

C16 Производство на дървен материал и 

изделия от дървен материал и корк, без 

мебели; производство на изделия от слама и 

материали за плетене 

C10 Производство на хранителни продукти 

Хасково 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C27 Производство на електрически произведения 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Югозападен     

Благоевград 

J62 Дейности в областта на информационните 

технологии 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

J63 Информационни услуги 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

C15 Обработка на кожи; производство на 

обувки и други изделия от обработени кожи 

без косъм 

Кюстендил 

C27 Производство на електрически произведения 

J58 Издателска дейност 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C15 Обработка на кожи; производство на 

обувки и други изделия от обработени кожи 

без косъм 

C14 Производство на облекло 

C10 Производство на хранителни продукти 

Перник 

C27 Производство на електрически произведения 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи 

C10 Производство на хранителни продукти 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

C14 Производство на облекло 

София област 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C20 Производство на химични продукти 

C27 Производство на електрически произведения 

C10 Производство на хранителни продукти 

C22 Производство на изделия от каучук и 

пластмаси 

C25 Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

София град 

C26 Производство на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти 

C27 Производство на електрически произведения 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 

C10 Производство на хранителни продукти 

C11 Производство на напитки 

C38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци 

 


