
ПРОЕКТ 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  
от ………….  2016 година 

 

ЗА изменение на Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2017 г.  

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

 

Р  Е  Ш  И: 

  

1. Точка 5 се изменя така: 
„5. Приeма разпределението на общините по групи при прилагане на стандартите  по 

т. 4  за неспециализираните училища без професионалните гимназии и детските градини 

съгласно приложение № 5.“  

 2. Точка  6 се изменя така: 

„6. Стандартите и допълващите стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности във Функция „Образование“ се прилагат и от държавните институции в 

системата на предучилищното и училищното образование, финансирани от бюджетите на 

министерствата, с натурални и стойностни показатели съгласно приложение № 6.“ 

3. Точка  11 се изменя така: 

“11. Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от 

държавата дейности във Функция „Образование” с изключение на училищата, детските 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на 

делегирани бюджети, в рамките на средствата, определени по стандартите.“ 

4. Приложение № 1 към т. 1 се изменя така: 

 

„Приложение № 1  

  към т. 1 

 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС 

СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО И 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО 

НА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ 

  

 

3. Функция "Образование" 
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Детски градини – групи за деца от 2 до 4 години, яслени групи, специални групи за 

деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и 

увреден слух – разходи за персонал, вкл. средствата за представително облекло и 

средствата по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

Подготвителни полудневни и целодневни групи за задължителна предучилищна 

подготовка в детска градина или в училище – разходи за персонал и присъща 

издръжка, без разходи за храна; 

Неспециализирани училища, в т.ч. професионални гимназии и паралелки за 

професионална подготовка; 

Специализирани училища: 

- Училища по културата; 

- Училища по изкуствата; 

- Спортни училища; 

Специални училища: 

- Помощни училища/центрове за специална образователна подкрепа; 

- Училища за ученици с нарушено зрение; 

- Училища за ученици с увреден слух; 

- Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати;  

Училища в местата за лишаване от свобода; 

Центрове за подкрепа за личностно развитие: 

      – ученически общежития; 

       - астрономически обсерватории и планетариуми; 

      - дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата 

в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, 

осъществявани от центровете за подкрепа за личностно развитие – частично разходи 

за персонал и присъща издръжка;  

Дейности за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни 

потребности; 

Други дейности по образованието - за превоз на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

4. Функция "Здравеопазване" 

Детски ясли, детски  кухни и яслени групи към детски градини - заплати, други 

възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от 

работодатели и по Закона за здравословни и безопасни  условия на труд; 

Здравни кабинети в детски градини и училища; 

Други дейности по здравеопазването в т.ч: здравни медиатори - заплати, други 

възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от 

работодатели и по Закона за здравословни и безопасни  условия на труд; пътни 

разходи на правоимащи болни и средства за командировки на експертите от 

териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). 

 

 

5. Приложение № 2 към т. 2 се изменя така: 

„Приложение № 2  

  към т. 2  

 

СТАНДАРТИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАТИ ПО ГРУПИ 

ОБЩИНИ ЗА МИНИМАЛНО КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДЕЛЕГИРАНАТА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ  
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“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” КЪМ ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ” 

 

При изчисляването на стандарта се използват максимални коефициенти за 

съответните групи съгласно таблица 1. Групите са определени на базата на 

населението по постоянен адрес съгласно чл. 13 и в съответствие с групите по чл.19, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

Таблица 1 

К1 = 47.94 лв./ж. К5 = 15.32 лв./ж. К9 = 14.61 лв./ж. 

К2 = 30.47 лв./ж. К6 = 14.87 лв./ж. К Варна = 15.66 лв./ж. 

К3 = 21.51 лв./ж. К7 = 12.63 лв./ж. К Пловдив = 15.66 лв./ж. 

К4 = 18.01 лв./ж. К8 = 11.47 лв./ж. К София = 12.55 лв./ж. 

 

Конкретният размер на средствата за заплати зависи от броя на населението на 

общината и се изчислява по представената методика в таблица 2. 

Таблица 2 

Група Население Формули 

1. До 5000 души (Hi-H1m)*(К1*H2m-БФ)/(H2m-H1m)+БФ 

2. 5 001-10 000 души (Hi-H2m)*{(К2*H3m)-(K1*H2m)}/(H3m-H2m)+К1*H2m 

3. 10 001-20 000 души (Hi-H3m)*{(К3*H4m)-(К2*H3m)}/(H4m-H3m)+К2*H3m 

4. 20 001-30 000 души (Hi-H4m)*{(K4*H5m)-(K3*H4m)}/(H5m-H4m)+К3*H4m 

5. 30 001-50 000 души (Hi-H5m)*{(K5*H6m)-(K4*H5m)}/(H6m-H5m)+К4*H5m 

6. 50 001-75 000 души (Hi-H6m)*{(K6*H7m)-(K5*H6m)}/(H7m-H6m)+К5*H6m 

7. 75 001-100 000 души (Hi-H7m)*{(K7*H8m)-(K6*H7m)}/(H8m-H7m)+К6*H7m 

8. 100 001-160 000 души (Hi-H8m)*{(K8*H9m)-(K7*H8m)}/(H9m-H8m)+К7*H8m 

9. Над 160 001 души (Hi-H9m)*{(K9*H10m)-(K8*H9m)}/(H10m-H9m)+К8*H9m 

 Варна Hi*К Варна 

 Пловдив Hi*К Пловдив 

 София Hi*К София 

където: 

БФ е базовият фонд  за трудови възнаграждения. Представлява 70 на сто от 

максимално възможния фонд за първа група (произведението на коефициента за 

първа група по максимално възможния брой на населението за първа група).  

Нi  е населението на съответната община; 

Нjm, j = 1 до10 са  минималният брой на населението на съответната група в таблица  

 

Таблица 3 
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H1m = 0 H5m = 30 001 H9m = 160 001 

H2m = 5 001 H6m = 50 001 H10m = 260 001 

H3m = 10 001 H7m = 75 001  

H4m = 20 001 H8m = 100 001  

 

Към така изчислените суми се прибавят средствата за възнаграждения на кметовете и 

кметските наместници, изчислени на базата на средните размери за съответните 

длъжности, определени в приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление № 67 на 

Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 

(обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм., бр. 52,  56 и  58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2010 

г.; доп., бр. 74 от 2010 г.; изм., бр. 82 и  84 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г.; 

изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 1 и  27 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 

от 2011 г.; изм., бр. 51 и  60 от 2011 г.; доп., бр. 71 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 83 от 

2011 г.; изм., бр. 88, 102, 104 и . 106 от 2011 г.,  бр. 6,  14,  33 и  42 от 2012 г.; изм. и 

доп., бр. 49 от 2012 г.; доп., бр. 92 от 2012 г.; изм., бр. 6 и  97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 

г.; доп., бр. 36 и  68 от 2016 г.).“ 
 

 

6. Приложение № 3 към т. 3 се изменя така: 

„Приложение № 3  

  към т. 3  

 

СТАНДАРТИ ЗА ИЗДРЪЖКА, ЧИСЛЕНОСТ И ОТДАЛЕЧЕНОСТ ОТ 

ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И 

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ТЯХ КАТО ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ 

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ 

 

Стандарт за издръжка: 

№ по 

ред 
Функция "Отбрана и сигурност" Мярка 

Стандарт 

(в лв.) 

1. За обучение (ежегодно) доброволец                50 

2. За застраховка срещу злополука (еднократно за  

годината) 

 

доброволец 

 

            150 

3. 

За застраховка срещу злополука за лица, навършили 16 

години и не навършили 18 години (еднократно за срок 

от две години) 

 

Лице, навършило 16 

и ненавършило 18 

години 

 

 

 

               50 

4. 

За екипировка на доброволец, в т.ч. облекло и ботуши 

(срок на ползване 60 месеца); колан и каска (срок на 

ползване 120 месеца); ръкавици (срок на ползване 36 

месеца) 

 

доброволец 

 

          1 000 
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Стандарт за численост: 

№ по 

ред 

 

Категории общини 

 

Мярка 

 

Брой 

1. Общини с население до 5 000 души доброволец до 15 

2. Общини с население от 5 001 до 

20 000 души 

доброволец до 20 

3. Общини с население от 20 001 до 

50 000 души 

доброволец до 20 

4. Общини с население от 50 001 

до150 000 души 

доброволец до 30 

5. Общини с население от 150 001 до 

300 000 души 

доброволец до 50 

6. Общини с население от 300 001 до 

400 000 души 

доброволец до 75 

7. Общини с население над 400 001 души доброволец до 80 

 

* Забележка: Броят на жителите в съответната община е съгласно статистическите 

данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г.  

 

Стандарт за отдалеченост: 

 

 

 

* Забележка: Под „отдалеченост от основните части на ЕСС” се разбира разстоянието 

от административния център на общината до обслужващата я районна или участъкова 

служба за „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

 

7. Приложение № 4 към т. 4 се изменя така: 

„Приложение № 4  

  към т. 4 

  

 

СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ, С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 

ФУНКЦИИТЕ   „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”, "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ", 

„ОБРАЗОВАНИЕ”, „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, 

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”, „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ 

ДЕЙНОСТИ” И „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ” 

 

Община с население под 20 000 души 

и отдалечена над 10 км от структурни 

звена за „Пожарна безопасност и 

защита на населението” 

Допълнителен брой 

доброволци до 

5 
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Натурален 

показател 

Стандарт 

(в лв.) 

I. Функция "Общи държавни служби" 

Кметове на общини                          265   

Кметове на райони                            35   

Кметове на кметства                       3 202              

Кметски наместници                         789  

Население по постоянен адрес                8 411 389   

      

II. Функция "Отбрана и сигурност" 

1. Полиция, вътрешен ред и сигурност     

Местни комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, центрове за превенция и 

консултативни кабинети към тях, обществени 

възпитатели 2 050   5 090 

Детски педагогически стаи и районни полицейски 

инспектори 
    

Общински съвети по наркотичните вещества и 

превантивни информационни центрове 175 10 010 

Местни комисии за борба с трафика на хора 9 11 130 

2. Защита на населението, управление и дейности 

при стихийни бедствия и аварии 
    

Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по 

поддръжка и по охрана на пунктове за управление 2 374 8310 

Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита 

при бедствия  
  

  

 

Доброволни формирования     

 - за застраховка срещу злополука и обучение 2 373 200    

 - за екипировка 188 1 000    

 

III. Функция "Образование" 

1. Детски градини
1
 246 045  

Детска градина за деца от 2 до 4-годишна възраст 

включително 
  

1 група 35 257 1 820 

2 група 10 066 1 835 

3 група 7 255 1 855 

4 група 15 003 1 872 

5 група 15 411 1 914 

6 група 5 319 1 928 

7 група 13 029 1 985 

Яслена група към детска градина  19 689 1 244 
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Натурален 

показател 

Стандарт 

(в лв.) 

Подготвителна целодневна група в детска градина и 

в училище  
  

1 група 35 648 2 070 

2 група 11 058 2 087 

3 група 7 570 2 110 

4 група 15 107 2 130 

5 група 16 704 2 176 

6 група 6 050 2 193 

7 група 14 573 2 257 

Подготвителна полудневна група  в детска градина  

или в училище  
17 484 1 117 

Специална група за деца с умствена изостаналост, 

нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и 

увреден слух в детска градина 

822 5 299 

2. Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии
1
 

567 387  

1 група 178 526 1 498 

2 група 57 709 1 530 

3 група 45 443 1 574 

4 група 89 365 1 611 

5 група 86 788 1 701 

6 група 31 082 1 732 

7 група 74 751 1 855 

Паралелка с профил "Изкуства" - музика, 

изобразително изкуство, хореография и християнско 

изкуство 

3 723 2 661 

3. Специализирани училища 4 002  

Училище за музикални и сценични изкуства  3 712 

Училище за изящни и приложни изкуства  2 805 

Училище по култура  2 661 

Спортно училище 4 002 2 603 

4. Професионални гимназии и паралелки за 

професионална подготовка – дневна форма на 

обучение  

32 239  

Транспорт 1 488 2 565 

Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна 

медицина 
9 778 2 458 

Физически науки, информатика, техника, 

здравеопазване, опазване на околната среда, 

производство и преработка, архитектура и 

строителство  

8 612 2 000 

Услуги за личността 6 498 1 820 

Стопанско управление и администрация и социални 

услуги 
5 113 1 614 

Изобразителни изкуства, дизайн, художествени 750 2 691 
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Натурален 

показател 

Стандарт 

(в лв.) 

занаяти 

5. Специални училища 707  

Помощно училище/център за специална 

образователна подкрепа  
566 4 565 

Помощно училище – интернат/център за специална 

образователна подкрепа с общежитие 
141 8 337 

Възпитателно училище интернат и социално-

педагогически интернат 
 11 958 

Училище за ученици с нарушено зрение с общежитие  9 891 

Училище-интернат за ученици с увреден слух с 

общежитие 
 9 544 

6. Училища в местата за лишаване от свобода  2 104 

7. Други форми на обучение  26 558  

вечерна форма на обучение  2 880 1 377 

задочна форма на обучение  6 270 924 

индивидуална форма на обучение 933 3 070 

самостоятелна форма на обучение  16 475 373 

8. Центрове за подкрепа за личностно развитие:   

- Общежитие 8 159 1 656 

- Обсерватория според броя на учениците в  

дневна форма на обучение в съответната община
2
: 

6  

до 5 000 ученици 3 47 387 

от 5 001 до 15 000 ученици 2 68 448 

над 15 000 ученици  1 105 304 

9. Нормативи за ресурсно подпомагане:   

- Норматив за ресурсно подпомагане  2 190 

- Норматив за създаване на условия за  

приобщаващо образование
3
 

14 938 326 

- Норматив за оценка на индивидуалните  

потребности на деца и ученици със специални 

образователни потребности
4
 

  

10. Норматив за подпомагане храненето на децата 

от подготвителните групи и учениците от I-IV 

клас 

378 030 72 

11. Допълващ стандарт за материална база
5
 604 335 25 

12. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана 

форма на обучение
6
 

224 862 

13. Норматив за целодневна организация на 

учебния ден за обхванатите ученици от І до VII 

клас и в средищните училища 

235 967 580 

14. Защитени училища и детски градини   

15. Средства за дейности за развитие на 

интересите, способностите, компетентностите и 

изявата в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта на децата и учениците, 
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Натурален 

показател 

Стандарт 

(в лв.) 

осъществявани от центровете за подкрепа за 

личностно развитие и специализирани 

обслужващи звена  

16. Норматив за стипендии 112 667  

в т.ч.:  

- за ученик от гимназиален етап на обучение в 

специални, специализирани и неспециализирани 

училища с изключение на професионалните 

гимназии. За ученик в професионална гимназия, 

направление "Стопанско управление и админи-

страция и социални услуги" и "Услуги за личността" 

93 679 87 

- за ученик в професионална гимназия и 

професионална паралелка - без направление 

"Стопанско управление и администрация и социални 

услуги" и "Услуги за личността" 

18 988 

 
97 

17. Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, 

предоставени на училищата за осигуряване на 

транспорт на деца и ученици, в зависимост от 

броя на местата в автобусите: 

530  

до 10 места 33 2 000 

от 11 до 15 места 129 3 000 

от 16 до 25 места 37 4 000 

от 26 до 29 места 153 5 000 

над 30 места 178 6 000 

 

IV. Функция „Здравеопазване“ 

1. Медицинско обслужване в здравен кабинет в:     

 - Община с до 40 деца включително в общински и  

държавни детски градини  
251 225 

- Община с над 40 деца в общински и държавни 

детски градини  
207 183 120 

- Община с до 300 ученици включително в дневна 

форма на обучение в общински и държавни училища 
6 561 24 

- Община с над 300 ученици в дневна форма на 

обучение в общински и държавни училища 
686 363 22 

- Целодневна подготвителна група в училище 1 986 120 

- Полудневна подготвителна група в детска градина и 

в училище 
17 641 22 

2. Яслена група към детска градина 19 729 1 097 

3.Детска ясла 15 424 3 079 
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Натурален 

показател 

Стандарт 

(в лв.) 

4. Детска кухня 26 471 159 

5. Здравни медиатори 215 7 440 

 

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 

Специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги 
11 671  

Домове за пълнолетни лица с увреждания 
  

Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост 2 117 8 279 

Домове за пълнолетни лица с психични разстройства  1 036 8 547 

Домове  за пълнолетни лица с физически увреждания  1 301 7 614 

Домове  за пълнолетни лица със сетивни нарушения 133 6 695 

Домове  за пълнолетни лица с деменция 825 8 547 

Домове за стари хора  5 553 6 583 

Домове за деца, лишени от родителска грижа     

Домове за деца, лишени от родителска грижа, от 3 г. 

до 7 г. (включително) 39 7 494 

Домове за деца, лишени от родителска грижа, от І до 

ХІІ клас (включително или до завършване на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст) 
667 7 494 

Социални услуги предоставяни в общността  23 015   

Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с 

увреждания 4 324 6 335 

Дневен център за деца и/или пълнолетни лица  с 

тежки множествени увреждания 150 7 000 

Дневен център за деца с увреждания - седмична 

грижа 133 6 520 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 

седмична грижа 88 6 520 

Дневен център за стари хора 1 220 1 123 

Център за социална рехабилитация и интеграция  4 248 2 652 

Център за временно настаняване 622 2 374 

Център за обществена подкрепа  4 897 2 922 

Социален учебно-професионален център 210 6 140 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 817 8 188 

Защитено жилище за лица с психични разстройства 299 8 335 

Защитено жилище за лица с физически увреждания 143 7 441 

Звено "Майка и бебе" 89 7 635 

 

Приюти 100 2 657 

Център за работа с деца на улицата 301 7 089 
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Натурален 

показател 

Стандарт 

(в лв.) 

Кризисен център  234 8 755 

Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания 1 812 9 070 

Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи  с увреждания 1 765 10 718 

Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи  с увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 64 14 420 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с психични разстройства или деменция 518 10 252 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с физически увреждания 259 9 070 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост 285 10 062 

Център за настаняване от семеен тип за стари  хора  54 7 628 

Наблюдавано жилище 137 5 572 

Преходно жилище  246 7 214 

Месечна помощ на ученик в:     

дом за деца, лишени от родителски грижи от I до XII 

клас 667 33 

 кризисен център  180 33 

 център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи  без увреждания 1 651 33 

 център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания 1 591 33 

 преходно жилище  166 33 

      

VI. Функция "Почивно дело, култура, религиозни 

дейности" 

 

субсидирани 

бройки 
  

1. Държавни културни институти в областта на 

културното наследство и библиотечното дело   

Държавни музеи и художествени галерии  
 15 404 

Държавна  библиотека  
 14 190 

Допълващ стандарт за закрити площи за държавни 

музеи,  художествени галерии и библиотека :    

-за площ до 1 000 кв.м.  7 230 

-за площ от 1 001кв. м. - 2 000 кв.м. 
 14 460 

-за площ от 2 001кв. м. - 3 000 кв.м.  21 690 

-за площ от 3 001кв. м. - 4 000 кв.м.  28 920 
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Натурален 

показател 

Стандарт 

(в лв.) 

-за площ от 4 001кв. м. - 8 000 кв.м.  36 150 

-за площ от 8 001кв. м. - 12 000 кв.м.  43 380 

-за площ над 12 001 кв.м.  50 610 

2. Общински културни институти с регионален 

характер 2 975   

Музеи и художествени галерии с регионален 

характер с до 15 бр. субсидирана численост 523 14 003 

Музеи и художествени галерии с регионален 

характер с над 15 бр. субсидирана численост 1 322 12 764 

Библиотеки с регионален характер 1 130 12 896 

Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и 

художествени галерии с регионален характер: 

брой културни 

институти   

-за площ до 1 000 кв.м. 12 7 230 

-за площ от 1 001кв. м. - 2 000 кв.м. 29 14 460 

-за площ от 2 001кв. м. - 3 000 кв.м. 18 21 690 

-за площ от 3 001кв. м. - 4 000 кв.м. 15 28 920 

-за площ от 4 001кв. м. - 8 000 кв.м. 18 36 150 

-за площ от 8 001кв. м. - 12 000 кв.м. 7 43 380 

-за площ над 12 001 кв.м. 5 50 610 

Допълващи стандарти за закрити площи за 

библиотеки  с регионален характер     

-за площ от 1 001кв. м. - 2 000 кв.м. 10 14 460 

-за площ от 2 001кв. м. - 3 000 кв.м. 3 21 690 

-за площ от 3 001кв. м. - 4 000 кв.м. 4 28 920 

-за площ от 4 001кв. м. - 8 000 кв.м. 8 36 150 

-за площ от 8 001кв. м. - 12 000 кв.м. 1 43 380 

-за площ над 12 001 кв.м. 1 50 610 

2. Читалища 7 559 7 300 

      

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги" 

Фериботен комплекс – Белослав
7
 37 190 41 

 

 

Забележки: 

1. За общините с районно деление, за всеки от районите, който има определен 

административен център, се прилага стандартът за съответната група, 

определена по приложение № 5 към т. 5. 

2. При определянето на стандартите за астрономическа обсерватория и 

планетариум се отчитат всички ученици в дневна форма на обучение на 

територията на общината. 

3. Нормативът за създаване на условия за приобщаващо образование на деца и 

ученици на ресурсно подпомагане, се предоставя на детските градини и 

училищата, в които интегрирано се възпитават и обучават децата и учениците. 



 13 

Не по-малко от 40 на сто от размера на норматива се разходва за създаване на 

подкрепяща среда, свързана с подпомагане на обучението на децата и 

учениците на ресурсно подпомагане. 

4. Предоставя се на регионалните центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващо образование за оценка на индивидуалните потребности на 

децата и учениците, методическо подпомагане на екипите за подкрепа за 

личностно развитие и обучение на помощниците на учителя в детската 

градина или в училището. 

5. Допълващият стандарт за материална база се предоставя от първостепенните      

разпоредители с бюджет на базата на броя на учениците в дневна форма на 

обучение. 

6. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение се 

предоставя над стандарта за ученик в дневна форма на обучение  в съответния 

вид училище и се разходва за възнаграждения на учителите, провеждащи 

индивидуалното обучение. 

7. В стандарта са разчетени средства за доков ремонт на фериботен комплекс – 

Белослав в размер на 150 хил. лв.“ 

 

8. Заглавието на Приложение № 5 към т. 5 се изменя така: 

„РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА ОБЩИНИТЕ ПО ГРУПИ  ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА 

СТАНДАРТИТЕ ЗА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА БЕЗ 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ“ 

 

 

9. Приложение № 6 към т. 6 се изменя така: 

„Приложение № 6 

към т. 6 

 

СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В 

СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФУНКЦИЯ 

„ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТИТЕ НА 

МИНИСТЕРСТВАТА 

 

Функция "Образование" 
  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И НАУКАТА 

Натурален 

 показател 

Стандарт  

(в лв.) 

1. Детски градини 
96  

Подготвителна целодневна група в детска 

градина и в училище 
  

1 група 
43 2 070 

Подготвителна полудневна група в детска 

градина и в училище 
53 1 117 

2. Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии 
3 994  
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1 група 2 924 1 498 

3 група 594 1 574 

6 група 31 1 732 

7 група 354 1 855 

Паралелка с профил "Изкуства" - музика, 

изобразително изкуство, хореография и 

християнско изкуство 91 2 661 

3. Професионални гимназии и паралелки 

за професионална подготовка – дневна 

форма на обучение 
69 247  

Транспорт 7 526 2 565 

Селско, горско, рибно стопанство и 

ветеринарна медицина 
818 

 

2 458 

Физически науки, информатика, техника, 

здравеопазване, опазване на околната среда, 

производство и преработка, архитектура и 

строителство  33 513 

 

 

2 000 

Услуги за личността 12 374 1 820 

Стопанско управление и администрация и 

социални услуги 13 375 1 614 

Изобразителни изкуства, дизайн, 

художествени занаяти 
1 641 

 

2 691 

4.Специални училища   

Помощно училище/център за специална 

образователна подкрепа  1 881 4 565 

Помощно училище-интернат/център за 

специална образователна подкрепа с 

общежитие  883 8 337 

Възпитателно училище интернат и 

социално-педагогически интернат 
217 

 

11 958 

Училище за ученици с нарушено зрение с 

общежитие 
317 

 

9 891 

Училище-интернат за ученици с увреден 

слух с общежитие 
401 

 

9 544 

5. Училища в местата за лишаване от 

свобода 1 512 2 104 

6. Други форми на обучение  13 189  

вечерна форма на обучение   2 327 1 377 
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задочна форма на обучение  7 230 924 

индивидуална форма на обучение 28 3 070 

самостоятелна форма на обучение  3 604 373 

7. Средства за дейности за развитие на 

интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта 

на децата и учениците, осъществявани от 

центровете за подкрепа за личностно 

развитие и специализирани обслужващи 

звена 
  

8. Центрове за подкрепа за личностно 

развитие 
  

- Общежитие 2 274 1 656 

    9. Нормативи за ресурсно подпомагане   

- Норматив за ресурсно подпомагане 13 836 2 190 

- Норматив за създаване на условия за 

приобщаващо образование  
251 326 

- Норматив за оценка на индивидуалните 

потребности на деца и ученици със 

специални образователни потребности 
15 280 393 

10. Допълващ стандарт за подпомагане 

храненето на децата от подготвителните 

групи и учениците от I-IV клас 
2 289 72 

11. Допълващ стандарт за материална 

база 77 287 25 

12. Допълващ стандарт за ученик в 

комбинирана форма на обучение 
3 862 

13. Норматив за целодневна организация 

на учебния ден за обхванатите ученици от І 

до VII клас и в средищните училища 
1 042 580 

14. Защитени училища и детски градини 
  

15. Норматив за стипендии 
 

65 357  

в т.ч.:  

- за ученик от гимназиален етап на обучение 

в специални, специализирани и 

неспециализирани училища с изключение на 

професионалните гимназии. За ученик в 

професионална гимназия, направление 

"Стопанско управление и администрация и 

социални услуги" и "Услуги за личността" 24 589 87 
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- за ученик в професионална гимназия и 

професионална паралелка - без направление 

"Стопанско управление и администрация и 

социални услуги" и "Услуги за личността" 40 768 97 
 

16. Допълващ стандарт за поддръжка на 

автобуси, предоставени на училищата за 

осигуряване на транспорт на деца и 

ученици, в зависимост от броя на местата в 

автобусите: 
44  

до 10 места 9 2 000 

от 11 до 15 места 29 3 000 

от 16 до 25 места 6 4 000 

 

 
  

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

Натурален 

 показател 

Стандарт  

(в лв.) 

1. Детски градини 254  

Детска градина за деца от 2 до 4-годишна 

възраст включително 
  

1 група 
50 1 820 

Подготвителна целодневна група в детска 

градина и в училище  
  

1 група 
100 2 070 

Подготвителна полудневна група в детска 

градина и в училище  
104 1 117 

2. Специализирани училища  8 067  

Училище за музикални и сценични изкуства 3 853 3 712 

Училище за изящни и приложни изкуства 2 929 2 805 

Училище по култура 1 285 2 661 

3. Други форми на обучение  71  

индивидуална форма на обучение  1 3 070 

самостоятелна форма на обучение  70 373 

4. Центрове за подкрепа за личностно 

развитие 
512  

- Общежитие 512 1 656 

5. Нормативи за ресурсно подпомагане   
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- Норматив за създаване на условия за 

 приобщаващо образование 
49 326 

6. Норматив за подпомагане храненето на 

децата от подготвителните групи и 

учениците от I-IV клас 
1 562 72 

7. Допълващ стандарт за материална база 8 067 25 

8. Норматив за целодневна организация на 

учебния ден за обхванатите ученици от І до 

VII клас и в средищните училища 
1 364 580 

9. Средства за стипендии 
 

4 203  

- в т.ч.:  

- за ученик от гимназиален етап на обучение 

в специални, специализирани и 

неспециализирани училища с изключение на 

професионалните гимназии. За ученик в 

професионална гимназия, направление 

"Стопанско управление и администрация и 

социални услуги" и "Услуги за личността“ 586 87 

- за ученик в професионална гимназия и 

професионална паралелка - без направление 

"Стопанско управление и администрация и 

социални услуги" и "Услуги за личността" 3 617 97 
 

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И 

СПОРТА 

Натурален 

 показател 

Стандарт  

(в лв.) 

1. Спортно училище 2 723 2 603 

2. Други форми на обучение  44  

самостоятелна форма на обучение  44 373 

3. Центрове за подкрепа за личностно 

развитие 
682  

- Общежитие 682 1 656 

4. Нормативи за ресурсно подпомагане:   

-  Норматив за създаване на условия за  

приобщаващо образование  
3 326 

5. Допълващ стандарт за материална база 2 723 25 

6. Средства за стипендии: 
 

1 499  

в т.ч.:  1 499 87 
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-  за ученик от гимназиален етап на обучение в 

специални, специализирани и 

неспециализирани училища с изключение на 

професионалните гимназии. За ученик в 

професионална гимназия и професионална 

паралелка, направление "Стопанско 

управление и администрация и социални 

услуги" и "Услуги за личността" 

  

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Натурален 

 показател 

Стандарт  

(в лв.) 

1. Детски градини 386  

 

Детска градина за деца от 2 до 4-годишна 

възраст включително 
  

1 група 71 1 820 

2 група 36 1 835 

4 група 35 1 872 

5 група 18 1 914 

Яслена група към детска градина  40 1 244 

Подготвителна целодневна група в детска 

градина и в училище  
  

1 група 91 2 070 

2 група 36 2 087 

4 група 33 2 130 

5 група 26 2 176 

2. Нормативи за ресурсно подпомагане:   

- Норматив за създаване на условия за  

приобщаващо образование 
3 326 

3. Норматив за подпомагане храненето на 

децата от подготвителните групи и 

учениците от I-IV клас 

186 72 

 

 

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

           Бойко Борисов 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  

                              Веселин Даков  


