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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА 

относно правната и оперативната рамка за европейската електронна карта за 

услуги, въведена с Регламент ... [Регламента за ЕEКУ] 

{SWD(2016) 437 final} 

{SWD(2016) 438 final}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Услуги, по отношение на които се прилага настоящата директива 

Дейности, включени в статистическата класификация на икономическите дейности в 

Европейската общност (NACE Rev. 2) в:  

- Раздел F  Строителство 

Разделение 41 Строителство на сгради  

Група 41.1  Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за 

сгради  

Група 41.2  Строителство на жилищни и нежилищни сгради   

Разделение 42 Строителство на съоръжения  

Група 42.1  Строителство на пътища, вкл. релсови   

Група 42.2  Строителство на преносни и разпределителни проводи и 

мрежи   

Група 42.9  Строителство на други съоръжения   

Разделение 43 Специализирани строителни дейности  

Група 43.1  Разчистване и подготовка на строителната площадка   

Група 43.2 Изграждане на електрически, водопроводни, 

канализационни, отоплителни и климатични инсталации, с изключение на 

монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от 

експлоатация от физически лица на оборудване, което съдържа 

флуорсъдържащи парникови газове, изброено в член 4, параграф 2, букви 

а) — г) от Регламент (ЕС) № 517/2014  

Група 43.3  Довършителни строителни дейности   

Група 43.9  Други специализирани строителни дейности  

- Раздел J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения   

Разделение 62 Дейности в областта на информационните технологии 

Група 62.0  Дейности в областта на информационните технологии  

Разделение 63  Информационни услуги, с изключение на удостоверителни 

услуги съгласно определението в член 3, точка 16 от Регламент (ЕС) 

№ 910/2014  

Група 63.1  Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; уеб 

портали   

Група 63.9  Други информационни услуги  

- Раздел M Професионални дейности и научни изследвания  

Разделение 69 Юридически и счетоводни дейности 

Група 69.1 Юридически дейности, с изключение на правни услуги, 

обхванати от Директива 77/249/ЕИО на Съвета и Директива 98/5/ЕО, и 

услуги, предоставяни от нотариуси и пристави, назначени с официален 

правителствен акт  
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Група 69.2 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации, с 

изключение на задължителен одит съгласно определението в член 2, 

точка 1 от Директива 2006/43/ЕО 

Разделение 70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в 

областта на управлението  

Група 70.1 Дейност на централни офиси 

Група 70.2 Консултантски дейности в областта на управлението 

Разделение 71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и 

анализи  

Група 71.1 Архитектурни и инженерни дейности 

Разделение 72 Научноизследователска и развойна дейност  

Група 72.1 Научноизследователска и развойна дейност в областта на 

естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки   

Група 72.2 Научноизследователска и развойна дейност в областта на 

обществените и хуманитарните науки  

Разделение 73 Рекламна дейност и проучване на пазари  

Група 73.1 Рекламна дейност  

Група 73.2 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение   

Разделение 74 Други професионални дейности  

Група 74.1 Специализирани дейности в областта на дизайна  

Група 74.2 Дейности в областта на фотографията  

Група 74.3 Преводаческа дейност   

Група 74.9 Други професионални дейности, некласифицирани другаде  

- Раздел N Административни и спомагателни дейности   

Разделение 77 Даване под наем и оперативен лизинг  

Група 77.1 Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили   

Група 77.3 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и 

оборудване със стопанско предназначение  

Група 77.4 Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни 

продукти, без обектите на авторско право  

Разделение 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила  

Група 78.1 Посредническа дейност на агенции по наемане на работа 

Група 78.3  Други дейности по предоставяне на работна сила 

Разделение 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, 

свързани с пътувания и резервации   

Група 79.1 Туристическа агентска и операторска дейност  

Група 79.9 Други дейности, свързани с пътувания и резервации  

Разделение 80 Дейности по охрана и разследване  
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Група 80.2 Дейности в областта на технически системи за сигурност  

Група 80.3 Дейности по разследване и издирване   

Разделение 81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване  

Група 81.1 Комплексно обслужване на сгради  

Група 81.2 Дейности по почистване   

Група 81.3 Оформяне и поддържане на озеленени площи   

Разделение 82 Административни офис дейности и друго спомагателно 

обслужване на стопанската дейност  

Група 82.1 Административни и спомагателни офис дейности   

Група 82.2 Дейност на телефонни центрове за услуги   

Група 82.3 Организиране на конгреси и търговски изложения   

Група 82.9 Спомагателно обслужване на стопанската дейност, 

некласифицирано другаде 


