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                Приложение №2 
 

УТВЪРДИЛ,   

МИНИСТЪР НА ТРУДА  

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:   

                                                    ТОТЮ МЛАДЕНОВ  

 

ГРАФИК 

За провеждане на работни срещи на отраслови /браншови/ структури на представителните организации на работниците и служителите 

и на работодателите с работната група към Министерството на труда и социалната политика по минималните осигурителни прагове 

/ зала № 5, ет. 5 в МТСП/ 

№ по 

ред 

Икономич

ески 

дейности 

(ном. А31)  

Икономически 

дейности (код 

по НКИД )  

Наименование на икономическа дейност  Дата на провеждане Час на провеждане 

1 2 3 4 5  6 

 

1.  

  

 

А  

  

01, 03 без 1.49  
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно 

стопанство  

21 август 2012 г. От  9.30 ч.  до 9,45ч. 

02  Горско стопанство  

1,49  Отглеждане на други животни (пчеларство)  

В  

  

05  Добив на въглища  

06  Добив на нефт и природен газ  

07  Добив на метални руди  

08,09  
Добив на неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в 

добива  

08.12  

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин  

 

2. 
 10.1 без 10.12, 

10.2  

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, 

без готови ястия  
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C  

  

10.12  Производство и преработка на месо от домашни птици  21 август 2012 г.  

 

 

 

От  9,45ч. до 10.00 ч. 

 

 

 

10.3  Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия  

10.4  Производство на растителни и животински масла и мазнини  

10.5  Производство на мляко и млечни продукти  

10.6  Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти  

10.7 и 10.8 без 

10.81 и 10.82  

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други 

хранителни продукти  

10.81 и 10.82  
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни 

изделия  

10.9  Производство на готови храни за животни  

11 без 11.05, 

11.06 и 11.07  
Производство на напитки  

11.05 и 11.06  Производство на пиво и малц  

11.07  
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани 

води  

12  Производство на тютюневи изделия  

3. 

C  

  

13  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло  

21 август 2012 г. 

 

От 10.00 ч. до 10.15 ч 

 

14 без 14.3  Производство на облекло  

14,3  Производство на други трикотажни изделия  

15  
Обработка на кожи; Производство на обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм  

C, J  18, 58 и 59  

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска 

дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика  

4.  

 

C  

  

19  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти  

21 август 2012 г. 

 

От 10.15 ч. до 10.30 ч 

20  Производство на химични продукти  

21  Производство на лекарствени вещества и продукти  

22  Производство на изделия от каучук и пластмаси  

5.  

 

C  

  

23  Производство на изделия от други неметални минерални суровини  
 

 

 

 

24 без 24.5  Производство на основни метали  

24.5  Леене на метали  

25 без 25.4  Производство на метални изделия, без машини и оборудване  

26, 27  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
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оптични продукти; Производство на електрически съоръжения   

21 август 2012 г. 

 

От 10.30 ч. до 10.45 ч 

28 без 28.11; 

25.4  

Производство на машини и оборудване с общо и специално 

предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси  

28.11  
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и 

мотоциклетни  

29, 30  
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство 

на превозни средства, без автомобили  

  

32 без 32.5,33  
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на 

машини и оборудване  

32.5  
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства 

(дейности в зъботехнически лаборатории)  

6. C 

16 
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, 

без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 
21 август 2012 г. 

 

От 10.45 ч. до 11 ч 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 

31 Производство на мебели 

7. 

 

D  

  

35.1  Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия  

21 август 2012 г. 

 

От 11 ч. до 11.15 ч 
35.2; 49.5  

Производство и разпределение на газообразни горива по 

газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт  

35.3  Производство и разпределение на топлинна енергия  

8. 

 

Е  

  

36, 37  
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води  

21 август 2012 г. 

 

От 11.15  ч. до 11.30 ч 38 без 38.12 и 

38.22; 39  

Събиране и обезвреждане на отпадъци; Рециклиране на материали; 

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци  

38.12 и 38.22  
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни 

отпадъци  

9. 

F  

  

41, 42 без 42.11 

и 42.22, 43  

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани 

строителни дейности  

21 август 2012 г. 

 

От 11.30  ч. до 11.45 ч 42.11  Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти  

42.22  
Строителство на преносни и разпределителни електрически и 

далекосъобщителни мрежи  

10. 

G  

 

45, 46, 47 без 

46.46, 47.73, 

47.74  

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо 

обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и 

мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 

мотоциклети  
21 август 2012 г. 

 

От 11.45  ч. до 12 ч 

46.46, 47.73, Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и 
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47.74  апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; 

Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки  

11.  I  55, 56, 79  
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска 

дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации  
21 август 2012 г. 

От 12 ч   ч. до 12.15 ч 

12. 

H  

  

49.1, 49.2  
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен 

транспорт  

 

21 август 2012 г. 

 

 

От 13 ч   ч. до 13.15 ч 

49.3, 49.4  
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и 

услуги по преместване  

50  Воден транспорт  

51  Въздушен транспорт  

52  
Тръбопроводен транспорт;Складиране на товари и спомагателни дейности 

в транспорта  

13. 

H  53  Пощенски и куриерски дейности  

21 август 2012 г. 

 

 

От 13.15 ч    до 13.30 ч 

 

J  60, 61  Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения  

K  64, 65, 66  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

J, L, M, N  

62, 63, 68, 69, 

70, 71, 73, 74, 

77, 78, 81, 82  

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни 

услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И 

СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

14. 

N  80  Дейности по охрана и разследване  

21 август 2012 г. 

 

 

 

 

От 13.30 ч    до 13.45 ч 

 

 

 

 

M  72  Научноизследователска и развойна дейност  

   

P  85  ОБРАЗОВАНИЕ  

Q  86 без 86.1, 75  

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 

(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително 

главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност  

Q  86,1  
Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, 

акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)  

Q  87, 88  Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване  

R  90, 91, 92, 93  КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

S, T  95, 96, 97  

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други 

персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО 

РАБОТОДАТЕЛИ  

S, U  94,99  
Дейности на организации с нестопанска цел (без енорийски свещеник); 

Дейности на екстериториални организации и служби  

S,U  9312  Дейност на професионални организации  

S,U 94,99 Дейност на религиозни организации (само за енорийски свещеник) 
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Забележки:  За по-добра оперативност изпращайте сканирани споразуменията  на ел. поща:   mod_2013@abv.bg – от която 

с обратно съобщение  ще получите  потвърждение  за  получаването на изпратената от Вас  информация.  

Графикът е направен за всички дейности в класификатора. Тези които са се договорили и своевременно са изпратили на 

електронен носител и на хартиен носител сключено споразумение могат да не се явяват на посочената дата в графика, освен, ако 

не биха искали да споделят опит или да направят предложение. Онези които не са постигнали споразумение и считат че може би 

групата ще ги подпомогне да се съобразят с графика. 

Оригиналите да бъдат изпратени по пощата на адрес: гр. София - п.к.1051, ул. Триадица № 2 или донесени на ръка в  

Министерството на труда и социалната политика на – г-жа Ралица Соколова - тел. 81-19- 513 или  на  г-жа Росица Колева – тел. 

81-19-500, моб. 0882/825556. 

 

 

      

15.  Q 

86 без 86.1 

86.1 

86.1 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за 

медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 

Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение) 

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор 

и лаборант) 

 

21 август 2012 г. 

 

 

От 13.30 ч   до 13.45 ч 

 Централен кооперативен съюз 

 Спомагателни дейности 

 РЕЗЕРВНА ДАТА за провеждане на срещи с браншовите организации 

 

Заседание само на работната група за уточняване н приемане на проекта на таблица с 

МОД 2013г. 

24 август 2012 г. 

 От 9,30 до 11ч. 

 

12.00ч. 

mailto:mod_2013@abv.bg

