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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 
 
 

▪ Анализът проследява ефективността и доходността на 17-те основни 
икономически сектора, генериращи обща печалба в размер на 18,9 млрд. лв. през 
2019г. 

 

▪ През 2019г. най-голяма печалба реализират секторите „Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети“ (4,64 млрд. лв.), „Преработваща промишленост“ (3,77 
млрд. лв.) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (2,42 млрд. лв.) 

 

▪ През 2019г. нетната печалба на банковия сектор възлиза на 1,675 млрд. лв., 
като през 2020г. спада с 51,4% до 814,6 млн. лв. 

 

▪ В края на 2019г. в България оперират 25 банки и клонове на чуждестранни 
банки с над 3 400 офиса в страната 

 

▪ Банковият сектор, в който са заети над 28 хил. души, е четвъртият с най-
малък брой заети спрямо разглежданите сектори в края на 2019г. 

 

▪ По размер на активите банковият сектор (114 млрд. лв.) е най-големият 
сектор, като разликата с втория – сектор „Търговия“ (74 млрд. лв.) – е 40 млрд. лв. 
в края на 2019г. 

 

▪ Банковата система е с второто най-ниско съотношение на възвръщаемост 
на активите (ROA) през 2019г., както и през 2018г. В условията на строги 
регулации, ниски лихвени проценти и трайно свиващи се маржове банките са 
изправени пред предизвикателството да управляват все по-ефективно своите 
разходи, като прилагат високотехнологични и дигитални решения или чрез по-
нататъшна консолидация 

 

▪ През 2019г. най-високо е нивото на ROE в сектор „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (IT и 
телекомуникации) – 21,9%. Възвръщаемостта на капитала (ROE) на банките е 
приблизително колкото средното ниво за разглежданите 17 сектора 

 

▪ В сравнението по сектори не се отчита влиянието на COVID-19, поради това, 
че (с изключение на данните за банковата система) за 2020г. все още няма 
публикувани данни  
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I. Въвеждаща информация 
 

Обект на анализа са 17-те икономически сектора, в които оперират над 420 хил. 
предприятия, с над 2,21 млн. заети, генериращи обща печалба в размер на 18,9 млрд. 
лв. през 2019г. 

В материала са използвани годишни данни за нефинансовите предприятия от 
Националния статистически институт (НСИ), Класификацията на икономическите 
дейности (КИД-2008) по сектори и статистиката на Българската народна банка (БНБ) за 
банковата система. Разглежданите 17 икономически сектора според КИД-2008 са 
посочени в следната таблица1: 
 

 
Източник: НСИ 

 
Извън обхвата, според КИД-2008, са секторите „Финансови и застрахователни 

дейности“ (K), „Държавно управление“ (О), „Дейности на домакинства като работодатели; 
недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление“ (Т) и „Дейности на екстериториални организации и служби“ (U). 

 
1 Кратко описание на икономическите сектори е представено в приложението на стр. 20-22. 

Икономически сектори според КИД-2008 
Код Наименование на позицията 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

F СТРОИТЕЛСТВО 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

P ОБРАЗОВАНИЕ 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
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В обхвата на банковия сектор попадат само кредитните институции, данни за които 
се публикуват от управление „Банков надзор“ и са достъпни на интернет страницата на 
БНБ. В сравнението по сектори не се отчита влиянието на COVID-19, поради това, че (с 
изключение на статистиката за банковата система) за 2020г. все още няма публикувани 
данни.2 

Данните показват, че през 2019г. най-голяма печалба реализират секторите 
„Търговия“ (4,64 млрд. лв.), „Преработваща промишленост“ (3,77 млрд. лв.) и 
„Професионални дейности и научни изследвания“ (2,42 млрд. лв.). Докато през 2019г. 
нетната печалба на банковия сектор възлиза на 1,675 млрд. лв., през 2020г. тя спада с 
51,4% до 814,6 млн. лв. 

През 2019г. спрямо 2018г. най-голям ръст на печалбата реализират секторите 
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
горива“ (+183,2%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения“ (+51,1%). 

Банковата система е с второто най-ниско съотношение на възвръщаемост на 
активите (ROA) през 2019г., както и през 2018г. 

През 2019г. възвръщаемостта на капитала (ROE) на банките е приблизително 
колкото средното ниво за разглежданите сектори. През 2019г. най-висока е 
възвръщаемостта на капитала в сектор „Създаване и разпространение на информация 
и творчески продукти; далекосъобщения“ – 21,9%. 

Банковият сектор, в който са заети над 28 хил. души, е четвъртият с най-малък брой 
заети спрямо разглежданите сектори в края на 2019г., въпреки че по размер на активите 
банковият сектор е най-големият сектор. 

В края на 2019г. данъчните разходи, свързани с печалбата или загубата от текущи 
дейности, на банковия сектор, възлизат на 6,1% спрямо общите бюджетни приходи от 
данъци върху печалбата. 

В материала е направено сравнение на средната печалба на банките с печалбата 
на 10-те най-големи компании в България на секторно ниво, на базата на техните 
печалби през 2019г. 
  

 
2 Съгласно календара на НСИ за разпространение на резултатите от статистически изследвания, 
окончателните данни за 2020г. относно дейността на нефинансовите предприятия по сектори се предвижда да 
бъдат публикувани на 30 ноември 2021г. 
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II. Банките и икономическите сектори в България 
 

Брой предприятия в разглежданите сектори 
 

В Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си през 
2019г. са представили общо 419 681 нефинансови предприятия. Техният брой нараства 
с 1,5% спрямо 2018г., когато техният брой е бил 413 535 броя. Разбира се, 
преобладаващата част от регистрираните фирми нямат никаква дейност или тя е 
пренебрежимо малка, както показват много изследвания. 

Най-голям брой регистрирани предприятия има в сектор „Търговия (вкл. на едро и 
дребно); ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 143 555, спрямо 142 938 през 
предходната година, което е с 0,4% повече. 

На второ място е сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ с 24 019, 
като през 2019г. броят им нараства със 7% на годишна база. В този сектор попадат 
счетоводни, одиторски, юридически услуги, консултантска дейност по стопанско и друго 
управление, архитектурни, инженерни и технически дейности, научноизследователска и 
развойна дейност и други. 

Предприятията в сектор „Преработваща промишленост“, който е на трето място, 
намаляват с 0,9% до 31 601 от 31 874 през 2018г. 

За сравнение, в края на 2019г. в България оперират 25 банки и клонове на 
чуждестранни банки, разполагащи с 3 420 офиса в страната, по данни на ЕЦБ. С най-
малък брой следват „Добивна промишленост“ (343 предприятия) и сектор „Доставяне на 
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (843 
предприятия през 2019г.). 
 

 
Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Брой заети в разглежданите сектори 
 

През 2019г. в разглежданите 17 икономически сектора са заети 2 210 488 души. 
Спрямо 2018г. броят на заетите се увеличава с 0,1% от 2 208 432 души. 

Най-голям е броят на заетите в сектор „Преработваща промишленост“ – 529 865 
души, които са с 2,7% по-малко спрямо 2018г. Следва сектор „Търговия“, в който заетите 
нарастват с 0,6% на годишна база до 498 045 души. Третият сектор по брой заети е 
„Транспорт, складиране и пощи“, в който в края на 2019г. работят 166 676 души, с 0,1% 
по-малко спрямо предходната година. Секторите „Строителство“ и „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ допълват топ 5 с брой на заетите от, съответно – 149 229 (+3,2%) и 
140 879 (+1,2%). 

В края на 2019г. в банковия сектор са заети 28 238 души, като техният брой 
намалява с 11,2% в сравнение с 2018г., когато са били заети 31 786 души. Банковият 
сектор е четвърти с най-малък брой заети спрямо разглежданите. През 2018г. е бил на 
пето място. 

В края на 2019г. най-малко са заетите в секторите „Образование“ (12 384), 
„Добивна промишленост“ (19 022), „Култура, спорт и развлечения“ (26 795). 
 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Обща сума на активите на разглежданите сектори 
 

В края на 2019г. общата сума на активите на разглежданите сектори възлиза на 
371,7 млрд. лв., което е със 7,8% повече спрямо 2018г. 

Активите на банките нарастват с 8,2% на годишна база до 114,2 млрд. лв. Ако те се 
добавят към активите на другите 17 сектора, общата сума би възлизала на 485,9 млрд. 
лв. През 2020г. активите на банките се увеличават с 8,6% до 124 млрд. лв. 

В края на 2019г. делът на активите на банковия сектор е най-голям (15,2%), следван 
от сектор „Търговия“ с дял от 14,3%, което е около 74 млрд. лв. 

Активите на „Преработващата промишленост“ са в размер на 69,7 млрд. лв. (дял от 
9,5%), следван от „Операции с недвижими имоти“ с активи за 46,4 млрд. лв. (дял от 6,5%) 
и сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива“ с активи за 31,6 млрд. лв. (дял от 5,7%). Топ 5 допълва сектор 
„Транспорт“ с размер на активите от близо 28 млрд. лв. (дял от 5,7%). 

Петте сектора с най-голям дял на активите след банковия сектор сумарно формират 
дял от 41,9% от общите активи в края на 2019г., при дял от 38,6% в края на 2018г. В 
сравнение с предходната година, когато банковият сектор също беше на първо място по 
размер на активите, делът на активите на банките нараства от 14,2% до 15,2%. 
 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Дял на активите спрямо БВП на разглежданите сектори 
 

Що се отнася до съотношението активи/БВП, банковият сектор е най-голям. В края 
на 2019г. делът на активите спрямо БВП на страната възлиза на 95,4%, като нараства до 
104,6% в края на 2020г. 

Разликата между дела на активите на банките спрямо БВП с най-големия 
нефинансов сектор по размер на активите – сектор „Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети“ – е 33,6 процентни пункта при съотношение активи/БВП от 61,8% в края на 
2019г. 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 

 

Печалба по сектори 
 

В края на 2019г. в разглежданите 17 икономически сектора е произведена 
продукция за 194,5 млрд. лв., според предварителните данни на НСИ. Отчетеният 
положителен финансов резултат възлиза на 18,89 млрд. лв., което е ръст от 13,1% на 
годишна база. 

През 2019г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 1,675 млрд. лв., 
което е с 0,2% по-малко на годишна база, при 1,678 млрд. лв. през 2018г. 

През 2020г. нетната печалба на банковата система спада с 51,4% до 814,6 млн. лв. 
Сравнение на печалбата по сектори за 2020г. все още не може да бъде направено, 
защото няма публикувани данни за нефинансовите предприятия за 2020г. 
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Ако към печалбата на 17-те сектора се прибави и тази на банковата система, за 
2019г. общата печалба на икономическите сектори възлиза на около 20,57 млрд. лв. 

През 2019г. най-голяма печалба реализират секторите „Търговия“ (4,64 млрд. лв.), 
„Преработваща промишленост“ (3,77 млрд. лв.) и „Професионални дейности и научни 
изследвания“ (2,42 млрд. лв.). Ръстовете им спрямо 2018г. са, съоветно – 8,4%, 9,3% и 
36,7%. 

Трите сектора с най-голям размер на печалбата през 2019г. сумарно реализират 
10,83 млрд. лв., като печалбата на банките е приблизително 6,5 пъти по-малка от този 
размер. В сравнение с печалбата на сектор „Търговия“, печалбата на банковата система 
е близо 3 пъти по-малка, а спрямо печалбата на сектор „Преработваща промишленост“ 
е 2 пъти по-малка. 

Близка до печалбата на банковата система през 2019г. отчита сектор „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1,6 млрд. 
лв., което е ръст от 51,5% на годишна база. През 2018г. този сектор бележи третият най-
голям ръст на печалбата (+39%) след секторите „Административни и спомагателни 
дейности“ (+112,3%) и „Операции с недвижими имоти“ (+102,4%). 

Освен банковият сектор, през 2019г. спад на печалбата реализират шест сектора. 
„Добивна промишленост“ (-68,5%), „Операции с недвижими имоти“ (-45%), „Хотелиерство 
и ресторантьорство“ (-20,8%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (-10,6%), „Други 
дейности“ (-8,3%) и „Култура, спорт и развлечения (-3,1%). 

През 2019г. всички разглеждани сектори са на печалба, което се случва за трета 
поредна година. През 2016г. само сектор „Операции с недвижими имоти“ е на загуба, а 
през 2015г. – както сектор „Операции с недвижими имоти“, така и сектор 
„Административни и спомагателни дейности“. 
 

 
Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 



 

11 

 
През 2019г. най-голямо увеличение на печалбата отчита сектор „Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – със 
183,2% на годишна база до 907 млн. лв. от 320,3 млн. лв. преди година. С втори най-
голям ръст е сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения“, отчитащ повишение от 51,1% на годишна база до 1,59 
млрд. лв. от 1,05 млрд. лв. преди година. 
 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Дял на печалбата по сектори спрямо общата печалба на 
разглежданите икономически сектори 
 

През 2019г. три сектора – „Търговия“, „Преработваща промишленост“ и 
„Професионални дейности и научни изследвания“ – генерират над половината обща 
печалба на разглежданите икономически сектори (52,6% спрямо 51,6% през 2018г.). 
Останалите 14 сектора (без банките) формират 39,2% от общата печалба. 

През 2019г. делът на печалбата на банките намалява до 8,1% от 9,1% през 2018г. 
Банковият сектор остава на четвърто място по дял на печалбата по сектори спрямо 
общата печалба на разглежданите икономически сектори, както през 2018г., така и през 
2019г. 

От първите три по дял сектори, делът на печалбата на сектор „Търговия“ се 
понижава до 22,6% през 2019г. от 23,3% през 2018г. Делът на печалбата на 
„Преработваща промишленост“ намалява до 18,3% от 18,7%, докато през 2019г. делът 
на печалбата на сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ се повишава 
до 11,8% спрямо 9,6% през 2018г. 

През 2019г. сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения“ увеличава дела на своята печалба в общата печалба до 
7,7% от 5,7% през 2018г. 

През 2019г. сектор „Строителство“ увеличава дела на своята печалба в общата 
печалба до 6,3% от 5,1% през 2018г. 

Делът на сектор „Транспорт“ остава без промяна при 5%. 

 
Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления  
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Позиция на банките спрямо 10-те най-големи компании по размер на 
печалбата 
 

Сравнението на банковия сектор в контекста на големината на икономическите 
сектори в България продължава със съпоставяне на средната печалба на банките с 
печалбата на 10-те най-големи компании в България3, на базата на техните печалби през 
2019г. 

През 2019г. средната печалба за банковия сектор при 25 банки и клонове на банки 
е в размер на 67 млн. лв. 

Ако средната печалба на банките се сравни с печалбите на 10-те най-големи 
нефинансови предприятия, то с най-голяма печалба през 2019г. е холдингова компания 
от сектор „Енергетика“ с печалба от 584,3 млн. лв. На второ място е компания от 
„Професионални дейности и научни изследвания“, извършваща консултантска дейност 
по стопанско и друго управление, с печалба от 427,6 млн. лв. 

Топ 3 се допълва от компания в сектор „Енергетика“, с дейност в сферата на 
производството на електрическа енергия, с печалба от 324,9 млн. лв. 

На четвърто място е компания с дейност в областта на преработката на метали с 
печалба от 265,8 млн. лв. В топ 5 влиза компания, оперираща в сферата на 
телекомуникациите и далекосъобщенията, с печалба от 196 млн. лв. 

 
Източник: БНБ за банковия сектор, информация от изданието на списание „Мениджър“ - 

„Първите в бизнеса“ (бр. 6, януари 2021г.) 

 
3 Размерът на 10-те компании е на базата на техните печалби през 2019г., а не по размер на приходи 

или брой персонал, например. 
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Данъци върху печалбата 
 

През 2019г. приходите от данъци върху печалбата се увеличават с 9,4% на годишна 
база до 2,695 млрд. лв. от 2,465 млрд. лв., показват данните на Министерството на 
финансите за Консолидираната фискална програма (КФП). 

Данъчните разходи, свързани с печалбата или загубата от текущи дейности, на 
банковия сектор, се повишават със 17,3% на годишна база до 165,3 млн. лв. от 140,8 
млн. лв. през 2018г., според данните на БНБ. Делът им в общите приходи от данъци 
върху печалбата нараства до 6,1% през 2019г. от 5,7% година по-рано. 

Заради спада на печалбата, през 2020г. данъчните разходи, свързани с печалбата 
или загубата от текущи дейности, средно за банковата система се понижават с 47,8% на 
годишна база до 86,3 млн. лв. 

През 2019г. трите сектора с най-голям дял на данъците върху печалбата спрямо 
общите бюджетни приходи от данъци върху печалбата са „Търговия“ с 19,5% (19,7% през 
2018г.), „Преработваща промишленост“ с 15,8% (15,9% през 2018г.) и „Професионални 
дейности и научни изследвания“ с 9,7% (7,9% през 2018г.). В абсолютна стойност това 
са 562,1 млн. лв., 261,1 млн. лв. и 426,2 млн. лв., съответно. 
 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, МФ, собствени изчисления 
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Рентабилност 
 

По отношение на рентабилността на включените в материала сектори, са 
разгледани съотношенията приходи на един зает в разглежданите сектори, 
възвръщаемост на активите (ROA) и възвръщаемост на капитала (ROE). 
 

Приходи на един зает в разглежданите сектори 
 

През 2019г. приходите на един зает средно за 17-те икономически сектора (без 
банки) възлиза на 152,7 хил. лв., спрямо 142,7 хил. лв. през 2018г. 

Най-високият приход на един зает спрямо всички сектори е в сектор „Производство 
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. През 
2019г. средният приход на един зает в този сектор възлиза на 602,3 хил. лв. при 569,9 
хил. лв. година по-рано. 

Следва сектор „Търговия“ със среден приход на заето лице в размер на 274 хил. лв. 
при 255,2 хил. лв. година по-рано. 

В банковия сектор средният приход на един зает е под средния приход за 
разглежданите икономически сектори. През 2019г. приходът на един зает е в размер на 
149,9 хил. лв., спрямо 132,8 хил. лв. преди година. 
 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Възвръщаемост на активите (ROA) 
 

През 2019г. възвръщаемостта на активите (ROA) средно за банковата система 
спада до 1,47% от 1,6% през 2018г. През 2020г. ROA намалява дори до 0,66%. 

В сравнение с разглежданите икономически сектори през 2019г. ROA на банките е 
над 3 пъти по-ниско спрямо средното ниво за разглежданите сектори (5,1% през 2019г.) 

През 2019г. най-висока е възвръщаемостта на активите в сектор „Култура, спорт и 
развлечения“ – 12,1%, при 13,2% преди година. Следва го сектор „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с ръст на 
ROA до 10,1% от 8% през 2018г. Топ 3 допълва сектор „Професионални дейности и 
научни изследвания“ с увеличение на ROA до 9,9% от 7,7% преди година. 

С най-ниско ROA през 2019г. са секторите „Операции с недвижими имоти“ (1,3%) и 
банковият сектор (1,47%). През 2018г. банковата система също е била с второ най-ниско 
ниво на ROA (1,6%), след сектор „Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива“ с 1%. 
 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Възвръщаемост на капитала (ROE) 
 

През 2019г. възвръщаемостта на капитала (ROE) средно за банковата система 
спада до 11,6% от 12,1% през 2018г. През 2020г. ROE намалява дори до 5,3%. 

В сравнение с разглежданите икономически сектори през 2019г. ROE на банките е 
приблизително колкото средното ниво за разглежданите сектори. 

С високо ниво на ROE са сектори, в които необходимостта от поддържане на голям 
капитал не е съществена. Например, през 2019г. най-висока е възвръщаемостта на 
капитала в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения“ – 21,9%, при 15,7% преди година. Сумата на капитала на този сектор 
възлиза на 7,24 млрд. лв. 

С най-голям размер на капитала са секторите „Преработваща промишленост“ (35,9 
млрд. лв.), „Търговия“ (31,8 млрд. лв.) и „Операции с недвижими имоти“ (18,4 млрд. лв.). 
В края на 2019г. банките разполагат със собствен капитал в размер на 14,4 млрд. лв. 

ROE на сектор „Преработваща промишленост“, който е с около 2,5 пъти по-висок 
капитал спрямо банковия сектор, е 10,5% през 2019г. ROE на сектор „Търговия“, който е 
с малко над 2 пъти по-висок капитал спрямо този на банковата система“, е 14,6%. 

С най-ниско ROE през 2019г. са секторите „Операции с недвижими имоти“ (3,2%) и 
„Хотелиерство и ресторантьорство“ (3,6%). 
 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 
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Приложение – описание на икономическите сектори 
 

В това приложение е представено кратко описание на икономическите сектори 
според КИД-2008, с цел да се добие по-добра представа за дейностите, които попадат в 
обхвата на съответния икономически сектор.4 
 

A – СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 
Този сектор включва използването на растителни и животински природни ресурси. 

Той включва дейности като: растениевъдство, животновъдство, дърводобив, добиване 
на растителни и животински продукти от стопанствата или от природата (тяхната 
естествена среда), лов, риболов. 
 

B – ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
Този сектор включва извличане на твърди (въглища, руди, минерали), течни (нефт) 

или газообразни (природен газ) полезни изкопаеми от земните недра. Добивът може да 
бъде подземен или открит, чрез сондажни работи или платформи в открито море. Този 
сектор включва и допълнителни операции, имащи за цел да подготвят суровините за 
пазара. 
 

C – ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 
Най-общо, този отрасъл обхваща механичното или химическо преобразуване на 

материали, вещества или елементи в нови продукти. Включва производство на: 
хранителни продукти, напитки, тютюневи изделия, хартия, текстил, облекла, химични 
продукти, основни метали, метални изделия, машини и оборудване, печатна дейност, 
лекарства, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, 
автомобили, други превозни средства, мебели и др. 
 

D – ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

Този сектор включва производство, пренос и разпределение на електрическа 
енергия, топлинна енергия и газообразни горива. 
 

E – ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Този сектор включва дейности, свързани с управление на различни видове 
отпадъци, производствени или битови (тяхното събиране, обработване, обезвреждане и 
крайно отстраняване), както и възстановителни дейности на местата, където са 
възникнали замърсявания. Дейностите, свързани с доставяне на води също са 
разположени в този сектор, заедно с управлението на отпадъчните води. 
 
 

 
4 Пълният списък на всички кодове може да бъде разгледан подробно на https://nacev2.com/bg 

https://nacev2.com/bg
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F – СТРОИТЕЛСТВО 
Този сектор включва общо и специализирано строителство на сгради (напр., 

жилищни, селскостопански, административни и офис сгради) и съоръжения (напр., 
автомагистрали, улици, мостове, тунели, релсови пътища, самолетни писти, 
пристанища, тръбопроводи и електропроводи, съоръжения за спорт и развлечение и 
други. 
 

G – ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 
Най-общо този сектор включва търговията на едро и дребно, осъществявана в 

търговски обекти, на тържища и пазари и др. под. В обхвата е търговията с храни, 
машини и оборудване, автомобили и мотоциклети, тяхното техническо обслужване и 
ремонт, компютърна и комуникационна техника и др. 
 

H – ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 
Секторът включва осигуряване на превоз на пътници или товари посредством 

железопътен, тръбопроводен, автомобилен, воден или въздушен транспорт и 
свързаните с него дейности като експлоатация на терминали, паркинги, обработка на 
товари, складиране и други. В този сектор е включено и даването под наем на превозни 
средства. 
 

I – ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
В обхвата на сектора попада предоставянето на средства за подслон и места за 

краткосрочно настаняване, както и предлагането на храни и напитки за непосредствена 
консумация. Доставките на храна и дейността на питейните заведения също са в обвхата 
на сектора. 
 

J – СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

Този сектор включва създаване и разпространение на информационни и творчески 
продукти, които са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. 
Включва още дейности по осигуряване на средства за предаване или разпространение 
на тези продукти, данни или съобщения, дейности в областта на информационните и 
комуникационни технологии, както и други дейности, свързани с информационни услуги. 
Основните раздели на този сектор са: издателска дейност, вкл. издаване на програмни 
продукти; филмопроизводство, звукозаписване и издаване на музика; радио- и 
телевизионна дейност; далекосъобщения; телекомуникации; дейности в областта на 
информационните технологии; други дейности, свързани с информационни услуги. 

 
L – ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
Тази категория включва дейности, свързани с покупка и продажба на собствени 

недвижими имоти, отдаване под наем и посредническа дейност. 
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M – ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
В този сектор попадат счетоводни, одиторски, юридически услуги, консултантска 

дейност по стопанско и друго управление, архитектурни, инженерни и технически 
дейности, научноизследователска и развойна дейност, рекламна дейност, 
ветеринарномедицинска дейност и други. 

 
N – АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Този сектор включва разнообразни дейности, които подпомагат или поддържат 

функционирането на стопанската дейност, т.е. дейности, обичайни или общи за различни 
стопански единици. Тук са включени, например, дейности по даване под наем и лизинг, 
наемане на работна сила, туроператорска дейност, охранителна дейност, организиране 
на събития и др. 

 
P – ОБРАЗОВАНИЕ 
Този сектор включва образование, образователни дейност и спомагателни 

дейности в областта на образованието. 
 
Q – ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 
Този сектор включва дейности в областта на хуманното здравеопазване и 

социалната работа; дейности, свързани изключително със здравеопазване, 
осъществявано от лекари и други специалисти в различни заведения за болнична и 
извънболнична медицинска помощ; медико-социални дейности; социални услуги и 
здравни грижи. 

 
R – КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Този сектор включва широк кръг от дейности за удовлетворяване на разнообразни 

културни, спортни и развлекателни интереси на широката публика, вкл. представления 
на живо на музикални и сценични произведения, дейност на музеи, организиране на 
хазартни игри, дейности в областта на спорта и дейности, свързани с развлечения и 
отдих. 

 
S – ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
Този сектор включва дейности на организации с нестопанска цел, ремонта на лични 

и домакински вещи и разнообразие от други персонални услуги, некласифицирани 
другаде. 
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Отказ от права (Disclaimer) 
 

Този документ е предназначен само за информационни цели. Изготвен е от 
направление „Банкова политика и анализи“ на Асоциацията на банките в България на 
базата на материали и данни, публикувани от Националния статистически 
институт (НСИ), Евростат, Българска народна банка (БНБ), Министерството на 
финансите (МФ), както и на базата на информация от изданието на списание 
„Мениджър“ - „Първите в бизнеса“ (бр. 6, януари 2021г.). Източник за снимките – 
pixabay.com. 

 
Информацията в тази публикация е от общ характер. Тя не следва да се 

разглежда като препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти 
или ценни книжа и не е предложение или проспект по смисъла на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти 
(ЗПФИ) или друг относим нормативен акт, в т.ч. и чуждестранен. 

 
Нито Асоциацията на банките в България, нито нейните членове носят 

отговорност за точността или пълнотата на тази информация. 
 
Всички исторически стойности, статистически данни и графики са 

актуализирани до 31 март 2021г., включително, освен, ако не е посочено друго. 
Представените гледни точки са тези, които преобладават към 31 март 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.abanksb.bg 
 

http://www.abanksb.bg/
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