Приложение №1
Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2020 г. на община …………

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ЦБ ЗА
2020 г. (р. 1+р. 2+р. 3+р. 4)
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50 от
ЗДБРБ за 2020 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от
държавата дейности
Разпределение по функции:
натурален
показател

средства
(лева)

стандарт

(лева)

I. Функция "Общи държавни служби"
Средства за кметове
Средства за служители в общинска администрация
Кметове на общини
Кметове на райони
Кметове на кметства
Население по постоянен адрес

Х
Х
Х
Х
Х
Х

II. Функция "Отбрана и сигурност"
1. Полиция, вътрешен ред и сигурност
1.1. Местни комисии за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за
превенция и консултативни кабинети към тях, обществени
възпитатели
1.2. Районни полицейски инспектори
- община с до 15 000 души включително (бр. общини)
- община от 15 001 до 30 000 души включително (бр.
общини)
- община над 30 001 души включително (бр. жители)
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв. км.)
1.3. Детски педагогически стаи
- община с до 700 ученици включително в дневна
форма на обучение в общински и държавни
училища (бр. общини)
- община с до 2200 ученици включително в дневна
форма на обучение в общински и държавни
училища (бр. общини)
- община с до 10 000 ученици включително в дневна
форма на обучение в общински и държавни
училища (бр. ученици)
- община с над 10 000 ученици включително в дневна
форма на обучение в общински и държавни
училища (бр. ученици)
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв. км.)
1.4. Местни комисии за борба с трафика на хора
2. Защита на населението, управление и дейности при
стихийни бедствия и аварии

6 480

2 000
4 000
0,15
15
1 500

2 000

0,60

0,40

15
14 680

2.1. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по
поддръжка и по охрана на пунктове за управление
2.2. Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита
при бедствия
2.3 Доброволни формирования
- за застраховка срещу злополука и обучение
- за екипировка
- за участия в обучения и спасителни мероприятия

11 200

200
1 000
440

III. Функция "Образование"
Група на общината по Приложение №5 към т. 5 от РМС №208/2019 г.
(изменено с РМС №644/2019 г.)
натурален стандарт
показател
(лева)
1. Детски градини:
27 700

Стандарт за институция
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и
училище
Стандарт за подготвителна полудневна група

5 403
2 252

Стандарт за специална група в детска градина

9 000

Стандарт за дете в яслена група

1 431

Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група

2 537

Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група

2 747

Стандарт за дете 5-6 година възраст в полудневна група

1 618

Стандарт за дете в специална група в детска градина

6 943

Средства по регионален коефициент
ученици
2. Неспециализирани училища, без професионални
гимназии
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без
професионална гимназия
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано
училище, без професионална гимназия
Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“,
„Изобразително изкуство“, „Музика“
Стандарт за ученик в паралелка с профил „Изкуства“,
„Изобразително изкуство“, „Музика“
Средства по регионален коефициент
4. Спортни училища
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в спортно училище
Стандарт за ученик в паралелка в спорно училище
Средства по регионален коефициент

44 600
9 485
1 869
9 485
3 632

44 600
14 948
2 958

средства
(лева)

5. Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на
обучение и дуална система на обучение
Стандарт за институция
44 600
Стандарт за паралелка за професионална подготовка
12 689
Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Транспорт“
Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Селско, горско, рибно
стопанство“ и „Ветеринарна медицина“
Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Физически науки“,
„Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, „Опазване
на околната среда“, „Производство и преработка“,
„Архитектура и строителство“
Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направления „Услуги за личността“ и
направление „Обществена сигурност и безопасност“
Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направления „Стопанско управление и
администрация“, „Социални услуги“ и „Журналистика,
масова комуникация и информация“
Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направления „Изкуства“ и „Хуманитарни
науки“
Средства по регионален коефициент

2 856
2 835

2 493

2 273

1 850

3 322

8. Други форми на обучение
Стандарт за ученик във вечерна форма на обучение

2 222

Стандарт за ученик в задочна форма на обучение

1 491

Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение

5 201

Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение

632

9. Центрове за подкрепа на личностното развитие
9.1. Център за специална образователна подкрепа
(ЦСОП)
Стандарт за институция

57 700

Стандарт за паралелка в ЦСОП

12 830

Стандарт за ученик в ЦСОП
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие

6 908
11 473

Средства по регионален коефициент
9.2. Ученическо общежитие
Норматив за институция

25 700

Норматив за група в общежитие

11 439

Норматив за ученик в общежитие
Средства по регионален коефициент
9.3. Норматив за астрономическа обсерватория и
планетариум според броя на учениците в дневна форма
на обучение в съответната година
10. Норматив за ресурсно подпомагане

2 049

Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане
Норматив за създаване условия за приобщаващо
образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане

3 329
452

12. Норматив за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи и учениците от I-IV клас

94

13. Допълващ стандарт за материална база

25

14. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма
на обучение
15. Норматив за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за обхванатите ученици от
І до VII клас
Норматив за група за целодневна организация на учебния
ден
Норматив за ученик в група за целодневна организация на
учебния ден

1 461

2 058
805

Средства по регионален коефициент
16. Средства за защитени училища и детски градини
-

средства за защитени детски градини

-

средства за защитени училища

17. 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 Център за подкрепа за
личностно развитие (ЦПЛР) и специализирани обслужващи звена
18. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани
и специални училища
Норматив за институция
1 900
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална
30
система на обучение
19. Норматив за стипендии, в т.ч.:
- за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в
специални, специализирани и неспециализирани училища
без паралелки за професионална подготовка
- за ученик в паралелка за професионална подготовка в
неспециализирани училища, направления „Стопанско
управление и администрация“, „Социални услуги“ и
„Услуги за личността“
- за ученик в професионална паралелка – с изключение на
паралелките от направления „Стопанско управление и
администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за
личността“
- за ученик в дуална система на обучение в класовете от
първи гимназиален етап или в паралелка по защитена
специалност от професия или специалност от професия с
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
20. 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:
до 10 места

2 000

от 11 до 15 места

3 000

87

97

262

от 16 до 25 места

4 000

от 26 до 29 места

5 000

над 30 места

6 000

21. Средства за центрове за подкрепа за личностно
развитие, за дейности по кариерно ориентиране на деца
и ученици
22. Норматив за ученик, записан в неспециализирано
училище, обучаващ се в ЦСОП
23. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на
обучение и дуална система на обучение в първи и втори
гимназиален етап
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в
неспециализирани училища, в паралелки в специализирани
и специални училища и в центрове за специална
образователна подкрепа
- за ученици в паралелки за профилирана подготовка в
неспециализирани училища
24. Средства за частни детски градини и частни
училища, включени в системата на държавно
финансиране
25. Допълващ стандарт за ученик с разширена подготовка
по музика в основната степен

15

41

61

520

IV. Функция "Здравеопазване"
1. Медицинско обслужване в здравен кабинет в:
- Община с до 40 деца (вкл.) в общински и държавни
детски градини

340

- Община с над 40 деца в общински и държавни детски
градини

175

- Община с до 300 ученици (вкл.) в дневна форма на
обучение в общински и държавни училища

34

- Община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в
общински и държавни училища

32

- Целодневна подготвителна група в училище
- Полудневна подготвителна група в детска градина и в
училище
2. Яслена група към детска градина
3. Детска ясла
4. Детска кухня
5. Здравни медиатори
6. Общински съвети по наркотичните вещества и
превантивни информационни центрове (ОСНВиПИЦ)
7. Допълващ стандарт за дейности по Националната
стратегия за борба с наркотиците:

V. Функция "Социално осигуряване,
подпомагане и грижи"
Специализирани институции за предоставяне на
социални услуги:
Домове за пълнолетни лица с увреждания

181
31
1 478
4 848
238
10 216
14 285
10 000

Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост
Домове за пълнолетни лица с психични разстройства
Домове за пълнолетни лица с физически увреждания
Домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Домове за пълнолетни лица с деменция
Домове за стари хора
Домове за деца, лишени от родителска грижа
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
Социални услуги, предоставяни в общността
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с
увреждания
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки
множествени увреждания
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа

11 042
11 392
10 157
8 923
11 392
9 035

9 735

8 138
9 064
8 448

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания седмична грижа
Дневен център за стари хора

8 448

Център за социална рехабилитация и интеграция

3 499

Център за временно настаняване

2 938

Център за обществена подкрепа

3 685

1 274

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

11 400

Защитено жилище за лица с психични разстройства

11 593

Защитено жилище за лица с физически увреждания

10 356

Звено "Майка и бебе"

9 516

Приюти

3 255

Център за работа с деца на улицата

8 598

Кризисен център

11 569

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без
увреждания

12 717

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с
увреждания

15 758

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

22 130

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства или деменция

14 520

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания

12 712

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
умствена изостаналост

14 244

Център за настаняване от семеен тип за стари хора

9 504

Наблюдавано жилище
Преходно жилище

6 750
8 748

Месечна помощ на ученик в:
дом за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас
кризисен център
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
без увреждания

35
35
35

център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания

35

преходно жилище

35

VI. Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело"
субсидирана
бройка

2. Общински културни институти с регионален
характер
Музеи и художествени галерии с регионален характер
16 655
Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с
регионален характер
Библиотеки с регионален характер
17 395
Допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер
10 440
Читалища

2. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегопочистване
4. Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи
-

Дължина на общинските пътища (км)
Брой населени места, от които:
без население
с население до 10 души

