
Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1} (Хил. левове)

Дейности

а

Общо

Растениевъдство

Животновъдство

Спомагателни дейности в селското стопанство

Лов и спомагателни дейности

Горско стопанство

Рибно стопанство

Добивна промишленост

Преработваща промишленост

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

в това число:

Събиране, пречистване и доставяне на води

Събиране, отвеждане и прелистване на отпадъчни води (канализационни услуги)

Събиране и обезвреждане на отпадъци

Разкомплектоване на отпадъци

Рециклиране на сортирани отпадъци

Възстановяване и други услуги по управление на отпадаци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни
води и други)

Строителство

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско
посредничество с автомобили и мотоциклети)

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Сухопътен транспорт

Воден транспорт

Въздушен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Пощенски и куриерски услуги

Хотелиерство

Ресторантьорство

Издателска дейност

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозапмсване и издаване на музика

Радио и телевизионна дейност

Далекосъобщения

Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги

Финансови и застрахователни дейности

Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)

Юридически и счетоводни дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Рекламна дейност и проучване на пазара

Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни
дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в
областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност

Диване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)

Туристическа агентска и операторска дейност

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване,
по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

Образование

Хуманно здравеопазване и социална работа

в т. ч. по договор с НЗОК

Култура, спорт и развлечения

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо
чистене, фризьорски и козметични услуги, тоаурни обредни дейности и други /
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