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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  

Препис 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  7 1 5  

от 1 октомври 2010 година 
 
 

ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ 
БЮДЖЕТИ, НА МЕСТНИ И ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 Г. 

 
 
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинските 

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

Р Е Ш И: 
 
 

1. Утвърждава за 2011 г. разделение на финансираните 
чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от 
държавата дейности при организирането и предоставянето на 
публични услуги съгласно приложение № 1. 

2. Определя единни стандарти за изчисляване на 
средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово 
осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска 
администрация”, финансирана чрез бюджетите на общините за 2011 
г., съгласно приложение № 2. 

3. Определя стандарти за издръжка и численост на 
доброволните формирования за защита при бедствия като 
делегирана от държавата дейност във функция „Отбрана и 
сигурност”, финансирана чрез бюджетите на общините за 2011 г. 
съгласно приложения № 3 и 4. 

4. Определя единни разходни стандарти за финансиране 
на делегираните от държавата дейности за функциите 
„Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни 
дейности” и „Икономически дейности и услуги” чрез бюджетите на 
общините за 2011 г. съгласно приложение № 5. 

5. Министърът на образованието, младежта и науката, 
министърът на здравеопазването, министърът на труда и 
социалната политика и министърът на културата определят 
натуралните показатели по общини за съответните делегирани от 
държавата дейности и ги представят в Министерството на 
финансите. 
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6. Министерството на вътрешните работи по заявка на 
кмета на общината вписва доброволното формирование в регистъра 
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия и 
представя информация в Министерството на финансите за броя на 
регистрираните доброволци по общини. 

7. Министърът на културата представя в Министерството 
на финансите списък на общинските културни институти с 
регионален характер, финансирани по единни разходни стандарти, 
и уведомява кметовете на общините за разпределението на 
субсидираните бройки по съответните културни институти на 
територията на общината. 

8. Общинският съвет по предложение на кмета на 
общината определя числеността на персонала за делегираната от 
държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на 
средствата, определени по единните стандарти. 

9. Кметът на общината определя числеността на 
персонала за делегираните от държавата дейности по 
образованието, с изключение на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, които прилагат система на делегирани 
бюджети, в рамките на средствата, определени по единните 
разходни стандарти. 

10. Кметът на общината определя числеността на 
персонала за делегираните от държавата дейности в 
специализираните институции и социалните услуги в общността в 
съответствие с длъжностите по утвърдена методика от министъра 
на труда и социалната политика за предоставяне на социални 
услуги в рамките на средствата, определени по единните 
разходни стандарти. 

11. Кметът на общината определя числеността на 
персонала за делегираните от държавата дейности по 
здравеопазването (без преобразуваните диспансери) и културата 
(без читалищата) в рамките на средствата, определени по 
единните разходни стандарти. 

12. Министърът на финансите да изготви разходната част 
на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез 
бюджетите на общините за 2011 г., по общини в съответствие с 
утвърдените разделение на дейностите и стандарти за 
финансиране на делегираните от държавата дейности. 

13. Необходимите средства за прилагане на стандартите 
са определени в съответствие с натуралните и стойностните 
показатели съгласно приложение № 6. 

14. При прилагането на единните разходни стандарти за 
общообразователните училища общините се разпределят в четири 
групи съгласно приложение № 7.  

15. Единните разходни стандарти за финансиране на 
делегираните от държавата дейности по образованието се 
прилагат и от държавните училища и обслужващи звена, 
финансирани от бюджетите на министерствата.  
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16. Натуралните и стойностните показатели за прилагане 
на стандартите могат да бъдат променяни в изпълнение на 
нормативни актове. 

17. Средствата за финансиране на 37 вида нови социални 
услуги, които функционират по проекти на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" и приключват проектните 
дейности в рамките на  
2011 г., ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнението на 
бюджета през 2011 г. чрез компенсирани промени между отделни 
социални услуги по предложение на министъра на труда и 
социалната политика и/или чрез преструктуриране на целевите 
разходи по централния бюджет за 2011 г. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков 
 



мб-БС RMS-715.DOC 
 

Приложение № 1  
към т. 1  

Разделение на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на 
местни и делегирани от държавата дейности при организирането и 

предоставянето на публични услуги 

 
 

1. Функция „Общи държавни служби" 
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Дейност „Общинска администрация" - средства за  заплати, други 
възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодатели. 
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Общинска администрация - издръжка, стипендии, обезщетения и помощи по 
решение на общинския съвет; 
Общински съвети -  издръжка и възнаграждения. 
 
 

2. Функция „Отбрана и сигурност" 
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 
мощности; 
Други дейности по отбраната, поддържане на военни паметници; 

Други дейности по вътрешната сигурност, средства за защитно облекло и 
лични предпазни средства на доброволните формирования за подпомагане 
на органите по пожарна безопасност и спасяване, за секретари на 
местните комисии за предотвратяване и противодействие на трафика на 
хора и защита на жертвите; 
Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и 
аварии; 
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 
аварии;  
Доброволни формирования за защита при бедствия. 
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
Други дейности по вътрешната сигурност - издръжка; 
Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и 
аварии; 
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 
аварии. 
 
 

3. Функция „Образование" 
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 
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Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч. 
подготвителни групи - средства за  заплати, други възнаграждения на 
персонала, осигурителни вноски от работодатели, средства по чл.4 и 25 
от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и средства за 
издръжка на  децата от подготвителните групи съгласно чл. 20 от 
Закона за народната просвета. 
Специални детски градини; 
Полудневни подготвителни групи и подготвителни класове в училищата;  
Специални училища; 
Общообразователни училища; 
Спортни училища; 
Професионални училища, професионални гимназии и професионални 
паралелки към СОУ; 
Общежития;  

Извънучилищни дейности - средства за  заплати, други възнаграждения 
на персонала и осигурителни вноски от работодатели и средства по чл. 
4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 
Други дейности по образованието - средства за превоз на ученици. 
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
Целодневни детски градини и обединени детски заведения - издръжка; 
Полудневни детски градини; 
Сезонни детски градини;  
Столове; 
Извънучилищни дейности; 
Други дейности по образованието.  
 
 

4. Функция „Здравеопазване" 
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Здравни кабинети в детски градини и училища; 

Детски ясли и детски  кухни - средства за  заплати, други 
възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодатели и 
средства по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд 1; 
Комплексни онкологични центрове или специализирани болници за 
онкологични заболявания 2; 

Центрове за психично здраве 2; 

Медицински центрове за пневмо-фтизиатрични заболявания или 
специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания 2; 

Центрове за кожно-венерически заболявания 2; 
Субституиращи и поддържащи програми; 
Дневни психорехабилитационни програми; 
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Други дейности по здравеопазването - здравни медиатори, лекарства за 
ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, пътни 
разходи на правоимащи болни, средства за командироване на експертите 
от ТЕЛК от друга община. 
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
Многопрофилни болници за активно лечение със 100 на сто общинско 
участие; 
Болници за белодробни болести със 100 на сто общинско участие; 
Акушеро-гинекологични болници със 100 на сто общинско участие; 
Болница по офталмология със 100 на сто общинско участие; 
Центрове за психично здраве със 100 на сто общинско участие;  
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ - издръжка; 
Болници за долекуване и рехабилитация със 100 на сто общинско 
участие; 
Рехабилитация; 
Центрове за наркомания  със 100 на сто общинско участие; 
Други дейности по здравеопазването. 
 
 

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Програми за временна заетост - средства за заплати,  други 
възнаграждения на персонала и осигурителни вноски  от работодатели 

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 
Домове за възрастни хора с увреждания; 
Домове за стари хора; 
Домове за деца. 
Социални услуги, предоставяни в общността 
Дневен център за деца с увреждания; 
Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа; 
Дневен център за възрастни хора с увреждания; 
Дневен център за възрастни хора с увреждания – седмична грижа; 
Дневен център за стари хора; 
Център за социална рехабилитация и интеграция; 
Център за временно настаняване; 
Център за обществена подкрепа; 
Социален учебно-професионален център; 
Защитено жилище; 
Звено „Майка и бебе”; 
Приют; 
Център за работа с деца на улицата; 
Кризисен център; 
Център за настаняване от семеен тип; 
Наблюдавано жилище; 
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Преходно жилище; 
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 
заетостта; 

Личен асистент 3; 

Социален асистент 3. 
 
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
Домашен социален патронаж,  трапезарии и други социални услуги; 
Клубове на пенсионера, инвалида и др.; 
Програми за временна заетост - издръжка; 
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 
заетостта. 
 
 
6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда" 
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно 
строителство и териториално развитие; 
Водоснабдяване и канализация; 
Изграждане,  ремонт и поддържане на уличната мрежа; 
Осветление на улици и площади; 
Бани и перални; 
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие; 
Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на 
околната среда; 
Озеленяване; 
Чистота; 
Пречистване на отпадъчните води от населените места; 
Управление на дейностите по отпадъците; 
Други дейности по опазване на околната среда. 
 
 

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности" 
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Спорт за всички; 

Читалища; 
Музеи и художествени галерии с регионален характер; 
Библиотеки с регионален характер; 
Други дейности по културата - целеви средства за съфинансиране на 
културни прояви. 
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
Дейности по почивното дело и социалния отдих; 
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Детски и специализирани спортни школи; 
Спортни бази за спорт за всички; 
Театри; 
Оперно-филхармонични дружества и опери; 
Оркестри и ансамбли; 
 
Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски 
комплекси с местен характер;  
Радиотранслационни възли; 
Обредни домове и зали; 
Зоопаркове; 
Градски библиотеки; 
Други дейности по културата. 
 
 

8. Функция „Икономически дейности и услуги" 

А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Дейности по водния транспорт - Фериботен комплекс - Белослав;  
Други дейности по икономиката - разходи за изплащане на присъдената 
издръжка.  
 

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов; 
Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и 
пътищата; 

Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата; 

Дейности по водния транспорт; 

Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията; 

Туристически бази; 

Специализирани спортно-туристически школи; 

Общински пазари и тържища; 

Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности; 

Други дейности по икономиката. 

 
 

9. Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции" 
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Разходи за лихви; 
Други разходи, некласифицирани по другите функции. 
 
1Разходите за заплати и осигурителни вноски на медицинския персонал в 
яслените групи на ОДЗ се планират и отчитат в дейност „Детски ясли и 
детски кухни". 
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2Промените в наименованията на лечебните заведения са в съответствие с 
разпоредбата на § 70 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
(ДВ, бр. 59 от 2010 г.). 

3 Предоставяните социални услуги се финансират чрез бюджета на 
Министерството на труда и социалната политика. 
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Приложение № 2
 към т. 2 

 
 

Единни стандарти за изчисляване на средствата за заплати 
по групи общини за минимално кадрово осигуряване на 

делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” 
 
 
 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 = 39,60 
лв./ж. 

К5 = 12,66 
лв./ж. 

К9 = 12.07 лв./ж. 

К2 = 25,17 
лв./ж. 

К6 = 12,29 
лв./ж. 

К Варна = 12,94 
лв./ж. 

К3 = 17,76 
лв./ж. 

К7 = 10,44 
лв./ж. 

К Пловдив = 12,94 
лв./ж. 

К4 = 14,88 
лв./ж. 

К8 = 9,47 
лв./ж. 

К София = 10,36 
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 ж (Hi-H1m)*(К1*H2m-БФ)/(H2m-H1m)+БФ 
2. 5 001-10 000 (Hi-H2m)*{(К2*H3m)-(K1*H2m)}/(H3m-

H2m)+К1*H2m 
3. 10 001-20 

000 
(Hi-H3m)*{(К3*H4m)-(К2*H3m)}/(H4m-
H3m)+К2*H3m 

4. 20 001-30 
000 

(Hi-H4m)*{(K4*H5m)-(K3*H4m)}/(H5m-
H4m)+К3*H4m 

5. 30 001-50 
000 

(Hi-H5m)*{(K5*H6m)-(K4*H5m)}/(H6m-
H5m)+К4*H5m 

6. 50 001-75 
000 

(Hi-H6m)*{(K6*H7m)-(K5*H6m)}/(H7m-
H6m)+К5*H6m 

7. 75 001-100 
000 

(Hi-H7m)*{(K7*H8m)-(K6*H7m)}/(H8m-
H7m)+К6*H7m 

8. 100 001-160 
000 

(Hi-H8m)*{(K8*H9m)-(K7*H8m)}/(H9m-
H8m)+К7*H8m 

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

 Варна Hi*К Варна 
 Пловдив Hi*К Пловдив 
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 София Hi*К София 
където: 

Нi е населението на съответната община; 

Нjm, j = 1 до 10 е минималният брой на населението на 
съответната група; 

 
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  

 
 
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).  
 
 

 Допълнително към така изчислените суми се прибавят 
средствата за възнаграждения на кметовете и кметските 
наместници, изчислени на базата на максималните размери за 
съответните длъжности, определени с 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. и доп., бр. 52, 56, 58, 61 и 74 от 2010 
г.). 
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  Приложение № 3 
  към т. 3  
    
    

СТАНДАРТИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЛЕГИРАНАТА ОТ ДЪРЖАВАТА 
ДЕЙНОСТ „ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ" ЗА 

2011 Г. 
 
 
 
 

   
   (Лева)

№ 
по 
ред 

Държавни дейности Мярка Стандарт 

  Функция „Отбрана и сигурност"   

  

Доброволни формирования за защита при бедствия 
(чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за защита при 
бедствия)   

1. За обучение (еднократно, след вписване 
на доброволеца в регистъра) доброволец 31,00

2. За застраховка срещу злополука 
(еднократно за  годината) доброволец 50,00

3. За екипировка (облекло и защитни 
средства със срок на ползване две 
години) 

доброволец 
400,00
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Приложение № 4 
към т. 3 

   
   

СТАНДАРТИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПО КАТЕГОРИИ ОБЩИНИ СЪОБРАЗНО 

НАСЕЛЕНИЕТО 
 
 

   

№ 
по 
ред 

Категории общини 

Стандарт 
за числе-
ност на 

доброволци

1. Община с население до 5 000 души до 5 

2. Община с население между 5 001  и 10 000 души до 10 

3. 
Община с население между 10 001  и 20 000 
души до 15 

4. 
Община с население между 20 001  и 35 000 
души до 25 

5. 
Община с население между 35 001  и 50 000 
души до 35 

6. 
Община с население между 50 001  и 75 000 
души до 40 

7. 
Община с население между 75 001  и 100 000 
души до 45 

8. 
Община с население между 100 001  и 200 000 
души до 60 

9. 
Община с население между 200 001  и 400 000 
души до 110 

10. Столична община  до 266 
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  Приложение № 5

  към т. 4

   
ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ ПРЕЗ 2011 Г. 
 

  

Държавни дейности Мярка 

Годишен 
размер на 
стандарта 
(в лв.) 

A ОБРАЗОВАНИЕ 

І. Детски градини     
1. Целодневна детска градина и обединено детско 

заведение за деца от 3 до 5 години включително дете 1408,00
2. 

Целодневна детска градина и обединено детско 
заведение за деца от 3 до 5 години включително 
в населено място с до 1500 жители1 дете 1523,00

3. Яслена група към целодневна детска градина и 
обединено детско заведение дете 990,00

4. Подготвителна целодневна група в детска 
градина и обединено детско заведение    1626,00

5. Подготвителна полудневна група  в детска 
градина, обединено детско заведение или 
училище и в подготвителен клас в училище  дете 856,00

6. Специална детска градина за деца с умствена 
изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни 
нарушения и увреден слух  дете 4131,00

ІІ. Общообразователни училища     

1. 1-ва група ученик 1175,00

  2-ра група ученик 1261,00

  3-та група ученик 1342,00

  4-та група ученик 1450,00
2. Паралелка с профил "Изкуства" - музика, 

изобразително изкуство, хореография и 
християнско изкуство ученик 2146,00

ІІІ
. 

Спортно училище 
ученик 2120,00

ІV. Професионални училища, професионални гимназии, професионални 
колежи и паралелки за професионална квалификация в СОУ и 
гимназии  

  Дневна форма на обучение - общо     
1. Транспорт ученик 1924,00
2. Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна 

медицина ученик 1852,00
3. Физически науки, информатика, техника, 

здравеопазване, опазване на околната среда, 
производство и преработка, архитектура и 
строителство  ученик 1491,00

4. Услуги за личността ученик 1365,00
5. Стопанско управление и администрация и 

социални услуги ученик 1230,00
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Държавни дейности Мярка 

Годишен 
размер на 
стандарта 
(в лв.) 

6. Изобразителни изкуства, дизайн, художествени 
занаяти ученик 2146,00

V. Училища за изкуство и култура     
1. Музикални и сценични изкуства ученик 2993,00
2. Изящни и приложни изкуства ученик 2261,00
3. Училище по култура ученик 2146,00

VІ. Специални училища     
1. Училище за ученици с умствена изостаналост  ученик 3353,00

2. Училище-интернат за ученици с умствена 
изостаналост  ученик 6116,00

3. Болнично училище ученик 1413,00
4. Оздравително училище  І-VІІІ клас ученик 3172,00
5. Оздравителна гимназия  ученик 3861,00
6. Център за ресурсно подпомагане ученик 1861,00
7. Социално-педагогически интернат ученик 8040,00
8. Възпитателно училище интернат ученик 9220,00
9. Училище-интернат за ученици с нарушено зрение ученик 7256,00
10. Училище-интернат за ученици с увреден слух ученик 6981,00
11. Добавка за обучавани в училища към местата за 

лишени от свобода 
ученик 448,00

VIІ
. 

Други форми на обучение  
    

  вечерна форма на обучение  ученик 1099,00
  задочна форма на обучение  ученик 737,00
  индивидуална форма на обучение  ученик 2475,00
  самостоятелна форма на обучение  ученик 291,00

VII
І. 

Обслужващи звена 
    

1. Общежитие ученик 1197,00
ІХ. Добавка за подобряване на материално-

техническата база на училищата за учениците на 
редовна форма на обучение ученик 23,00

Х. Добавка за деца и ученици на ресурсно 
подпомагане, интегрирани в училища и детски 
градини2 

дете/ 
ученик 194,00

  

Добавка за подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи в детските градини, 
децата от подготвителните класове в училище и 
учениците от I-IV клас 

дете/ 
ученик 65,00

Б ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ     
1. Медицинско обслужване в здравен кабинет на 

дете от целодневна детска градина и обединено 
детско заведение 

дете 
117,00
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Държавни дейности Мярка 

Годишен 
размер на 
стандарта 
(в лв.) 

2. Медицинско обслужване в здравен кабинет на 
дете от подготвителна полудневна детска 
градина и подготвителен клас в училище 

дете 

12,00
3. Медицинско обслужване в здравен кабинет на 

ученик от редовна форма на обучение в общинско 
и държавно училище  ученик 12,00

4. Медицинско обслужване в яслена група към 
целодневна детска градина и обединено детско 
заведение 

дете 
1038,00

5. Детска ясла дете 2171,00

6. Детска кухня дете 101,00

7. Здравен медиатор брой 3765,00
8. Комплексeн онкологичeн център или 

специализирана болница за онкологични 
заболявания  

преминал 
болен 580,00

9. Център за психично здраве  преминал 
болен 628,00

10. Медицински център за пневмо-фтизиатрични 
заболявания или специализирана болница за 
пневмо-фтизиатрични заболявания  

преминал 
болен 756,00

11. Център за кожно-венерически заболявания  преминал 
болен 620,00

12. Субституиращи и поддържащи програми преминал 
пациент 677,00

13. Дневни психорехабилитационни програми преминал 
пациент 

1880,00

       

В СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ      

  Специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги 

    

  Домове за възрастни  хора с увреждания     

1. Дом за възрастни  хора с умствена изостаналост място 6200,00
2. Дом за възрастни хора с психични разстройства място 6400,00
3. Дом за възрастни хора с физически увреждания място 6210,00
4. Дом за възрастни хора със сетивни нарушения място 5450,00
5. Дом за възрастни хора с деменция място 7110,00
  Дом за стари хора място 5369,00
  Домове за деца     
1. Дом за деца с физически увреждания място 6952,00
2. Дом за деца с умствена изостаналост място 6952,00
3. 

Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 
до 7 години включително  място 6106,00
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Държавни дейности Мярка 

Годишен 
размер на 
стандарта 
(в лв.) 

4. Дом за деца, лишени от родителска грижа, от І 
до ХІІІ клас  включително или до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст място 6106,00

  Социални услуги, предоставяни в общността     
1. Дневен център за деца с увреждания място 5244,00

2. Дневен център за деца с увреждания - седмична 
грижа място 5394,00

3. Дневен център за възрастни хора с увреждания  място 5244,00
4. Дневен център за възрастни хора с увреждания -

седмична грижа място 5394,00
5. Дневен център за стари хора място 1376,00
6. Център за социална рехабилитация и интеграция място 2328,00
7. Център за временно настаняване място 2188,00
8. Център за обществена подкрепа  място 2566,00
9. Социален учебно-професионален център място 5185,00
10. Защитено жилище място 5896,00
11. Звено "Майка и бебе" място 6257,00
12. Приют място 6000,00
13. Център за работа с деца на улицата място 5984,00
14. Кризисен център място 7210,00
15. Център за настаняване от семеен тип място 7255,00
16. Наблюдавано жилище място 5042,00
17. Преходно жилище  място 5896,00
18. Личен асистент брой 5600,00
19. Социален асистент брой 5600,00
        
Г ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ     
1. Музей и художествена галерия  с регионален 

характер 
субсиди
-рана 
бройка 

9355,00

2. Библиотека с регионален характер субсиди
-рана 
бройка 

9132,00

3. Читалище субсиди
-рана 
бройка 5776,00

        

Д ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

1. Фериботен комплекс - Белослав 
брой 

курсове 32,10

Забележки: 
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Държавни дейности Мярка 

Годишен 
размер на 
стандарта 
(в лв.) 

1. Стандартът се прилага само за  ЦДГ и ОДЗ, които са съществували 
като самостоятелни юридически лица към 30 септември 2008 г.  
2. Добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани 
в училища и детски градини, се предоставя на детските градини и 
училищата, в които интегрирано се възпитават и обучават децата и 
учениците. 
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Приложение № 6 
към т. 13 

     
НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ 

 

  
Натурален 
показател

Стандарт  
(в лв.) 

Средства 
(в хил. 
лв.) 

Функция „Общи държавни служби" 217 200,0

Кметове на общини 264     

Кметове на райони 35     

Кметове на кметства 2 914     

Кметски наместници 948     

Население по постоянен адрес 8 501 065     

        

Функция „Отбрана и сигурност"     24 461,8

Численост на персонала 259,5     
Заплати и възнаграждения на персонала, други 
възнаграждения и осигурителни вноски от 
работодатели     18 845,4

Издръжка     5 616,4

        

Функция „Образование"     
1 231 
516,1

1. Средства за финансиране на делегираните от 
държавата дейности по образование, определени 
по единни разходни стандарти     

1 139 
815,7

Детски градини      
Целодневна детска градина и обединено детско 
заведение за деца от 3 до 5 години 
включително 116 861 1 408,00 164 540,3
Целодневна детска градина и обединено детско 
заведение за деца от 3 до 5 години 
включително в населено място с до 1500 жители1 15 633 1 523,00 23 809,0

Яслена група към целодневна детска градина и 
обединено детско заведение 18 014 990,00 17 833,9
Подготвителна целодневна група в детска 
градина и обединено детско заведение  

68 374 1 626,00 111 176,1
Подготвителна полудневна група  в детска 
градина, обединено детско заведение или 
училище и в подготвителен клас в училище  14 093 856,00 12 063,6
Специални детски градини за деца с умствена 
изостаналост, нарушено зрение, езиково-
говорни нарушения и увреден слух  925 4 131,00 3 821,2

Общообразователни училища       
1 група 267 404 1 175,00 314 199,7
2 група 119 882 1 261,00 151 171,2
3 група 149 795 1 342,00 201 024,8
4 група 48 211 1 450,00 69 906,0

Паралелки с профил "Изкуства" -музика, 
изобразително изкуство, хореография и 
християнско изкуство 4 283 2 146,00 9 191,3
Спортни училища 

6 324 2 120,00 13 406,9
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Натурален 
показател

Стандарт  
(в лв.) 

Средства 
(в хил. 
лв.) 

Професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и паралелки 
за професионална квалификация в СОУ и гимназии  
Дневна форма на обучение - общо 

      
Транспорт 

1 017 1 924,00 1 956,7
Селско, горско, рибно стопанство и 
ветеринарна медицина 1 033 1 852,00 1 913,1
Физически науки, информатика, техника, 
здравеопазване, опазване на околната среда, 
производство и преработка, архитектура и 
строителство  5 131 1 491,00 7 650,3
Услуги за личността  

5 293 1 365,00 7 224,9
Стопанско управление и администрация и 
социални услуги 4 561 1 230,00 5 610,0
Изобразителни изкуства, дизайн, художествени 
занаяти 380 2 146,00 815,5

Специални училища       
Училище за ученици с умствена изостаналост  

383 3 353,00 1 284,2
Училище-интернат за ученици с умствена 
изостаналост  186 6 116,00 1 137,6
Болнично училище 

122 1 413,00 172,4
Оздравителни училища І-VІІІ клас 

133 3 172,00 421,9
Оздравителна гимназия  

274 3 861,00 1 057,9
Добавка за обучавани в училища към места за 
лишени от свобода 80 448,00 35,8
Други форми на обучение  

      
вечерна форма на обучение  

2 544 1 099,00 2 795,9
задочна форма на обучение  

581 737,00 428,2
индивидуална форма на обучение  

634 2 475,00 1 569,2
самостоятелна форма на обучение  

8 647 291,00 2 516,3
Обслужващи звена 

      
Общежитие 

9 258 1 197,00 11 081,8
2. Добавка на ученик от редовна форма на 
обучение за подобряване на материално-
техническата база на училищата 614 412 23,00 14 131,5
3. Добавка за деца и ученици на ресурсно 
подпомагане, интегрирани в училища и детски 
градини 8 229 194,00 1 596,4
4. Средства за целодневна организация на 
учебния ден и за столово хранене на пътуващи 
ученици от средищни и приемащи училища 

43 830 427,00 18 715,4
5. Добавка за подпомагане храненето на децата 
от подготвителните групи в детските градини, 
децата от подготвителните класове в училище и 
учениците от I-IV клас 

306 838 65,00 19 944,5
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Натурален 
показател

Стандарт  
(в лв.) 

Средства 
(в хил. 
лв.) 

6. Средства за осигуряване на целодневна 
организация на учебния ден за обхванатите 
ученици от І клас с изключение на пътуващите 
ученици от І клас до средищни училища 46 100 427,00 19 684,7
7. Средства за извънучилищни дейности на 
учиници1   8 601,8

8. Средства за стипендии     9 026,1

      

Функция „Здравеопазване"     181 288,0

1. Средства по единни стандарти      93 979,1
Медицинско обслужване в здравен кабинет на 
дете от общинска и държавна целодневна детска 
градина и обединено детско заведение 201 793 117,00 23 609,8
Медицинско обслужване в здравен кабинет на 
дете от подготвителна полудневна детска 
градина и подготвителен клас в училище 14 093 12,00 169,1
Медицинско обслужване в здравен кабинет на 
ученик в редовна форма на обучение от 
общинско и държавно училище  750 704 12,00 9 008,5
Медицинско обслужване в яслена група към 
целодневна детска градина и обединено детско 
заведение 18 014 1038,00 18 698,5

Детска ясла 18 023 2171,00 39 127,9

Детска кухня 29 406 101,00 2 970,0

Здравни медиатори 105 3765,00 395,3
2. Субсидия за здравна дейност по единни 
стандарти     87 308,9

в т.ч.по видове лечебни заведения       
Комплексни онкологични центрове или 
специализирани болници за онкологични 
заболявания 87 913 580,00 50 989,5

Центрове за психично здраве  26 280 628,00 16 503,9
Медицински центрове за пневмо-фтизиатрични 
заболявания или специализирани болници за 
пневмо-фтизиатрични заболявания  19 750 756,00 14 931,0

Центрове за кожно-венерически заболявания  7 029 620,00 4 358,0

Субституиращи и поддържащи програми 500 677,00 338,5

Дневни психорехабилитационни програми 100 1 880 188,0

        
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи"     159 949,4

1. Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности за социалните 
услуги, определени по единни разходни стандарти 

Специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги  място   102 189,1

Домове за възрастни  хора с увреждания     37 991,5
Домове за възрастни  хора с умствена 
изостаналост 2 329 6 200,00 14 439,8
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Натурален 
показател

Стандарт  
(в лв.) 

Средства 
(в хил. 
лв.) 

Домове за възрастни хора с психични 
разстройства  1 169 6 400,00 7 481,6
Домове  за възрастни хора с физически 
увреждания  1 495 6 210,00 9 284,0
Домове  за възрастни хора със сетивни 
нарушения 148 5 450,00 806,6

Домове  за възрастни хора с деменция 841 7 110,00 5 979,5

Домове за стари хора  5 611 5 369,00 30 125,5

Домове за деца     34 072,1

Домове  за деца с физически увреждания 70 6 952,00 486,6

Домове за деца с умствена изостаналост  1 295 6 952,00 9 002,8
Домове за деца, лишени от родителска грижа, 
от 3 до  
7 години включително - общо 1 090 6 106,00 6 655,5
Домове за деца, лишени от родителска грижа, 
от І до  
ХІІІ клас  включително или до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-
годишна възраст - общо 2 936 6 106,00 17 927,2

Социални услуги, предоставяни в общността      56 703,3

Дневен център за деца с увреждания 2 054 5 244,00 10 771,2
Дневен център за деца с увреждания - седмична 
грижа 78 5 394,00 420,7

Дневен център за възрастни хора с увреждания  1 467 5 244,00 7 693,0
Дневен център за възрастни хора с увреждания 
- седмична грижа 103 5 394,00 555,6

Дневен център за стари хора 1 411 1 376,00 1 941,5

Център за социална рехабилитация и интеграция 2 310 2 328,00 5 377,7

Център за временно настаняване 649 2 188,00 1 420,0

Център за обществена подкрепа  2 901 2 566,00 7 444,0

Социален учебно-професионален център 675 5 185,00 3 499,9
Защитено жилище 966 5 896,00 5 695,5

Звено "Майка и бебе" 85 6 257,00 531,8

Приют 65 6 000,00 390,0

Център за работа с деца на улицата 186 5 984,00 1 113,0

Кризисен център  153 7 210,00 1 103,1

Център за настаняване от семеен тип 985 7 255,00 7 146,2

Наблюдавано жилище 94 5 042,00 474,0

Преходно жилище  191 5 896,00 1 126,1
Месечна помощ на ученик в дом за деца, лишени 
от родителски грижи, от I до XIII клас 2 936 30 1 057,0

        
Функция „Почивно дело, култура, религиозни 
дейности"     63 358,2

  

субсидира
-на 

бройка     

1. Общински културни институти с регионален 2 513   23 284,3
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Натурален 
показател

Стандарт  
(в лв.) 

Средства 
(в хил. 
лв.) 

характер 

Музеи и художествени галерии с регионален 
характер 1 505 9 355,00 14 079,3

Библиотеки с регионален характер 1 008 9 132,00 9 205,0

2. Читалища 6 938 5 776,00 40 073,9

       

Функция „Икономически дейности и услуги"     1 181,6

  
брой 

курсове     

Фериботен комплекс - Белослав 36 811 32,10 1 181,6

    
¹ За извънучилищни дейности извън средствата по единни разходни стандарти на 
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити се предоставят по 14 лв. на ученик в 
редовна форма на обучение.  
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Приложение № 7 
към т. 14 

 
Разпределение на общините по групи при прилагане на единните разходни 

стандарти за общообразователните училища  
 

ГРУПИ  ОБЩИНИ  
Първа група БЛАГОЕВГРАД ПЕРНИК СТАРА ЗАГОРА 
Общини с население БУРГАС ПЛЕВЕН СТОЛИЧНА 
на общинския 
център ВАРНА ПЛОВДИВ ХАСКОВО 
над 70 хил. души ДОБРИЧ РУСЕ ШУМЕН 
 ПАЗАРДЖИК СЛИВЕН ЯМБОЛ 
    
Втора група АЙТОС ДУПНИЦА ПЕЩЕРА 

АСЕНОВГРАД КАЗАНЛЪК ПОМОРИЕ 
БЕЛОСЛАВ КОЗЛОДУЙ РАЗГРАД 
БОТЕВГРАД КОСТИНБРОД РАКИТОВО 
БЯЛА-РУСЕ КРИЧИМ РАКОВСКИ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪРДЖАЛИ САДОВО 

Общини с население 
на общинския 
център под 70 хил. 
души и с гъстота 
на населението над  
65 души на 
квадратен 
километър ВИДИН КЮСТЕНДИЛ СВИЩОВ 
 ВРАЦА ЛОМ СЕПТЕМВРИ 
 ГАБРОВО ЛЯСКОВЕЦ СИЛИСТРА 
 ГОРНА ОРЯХОВИЦА МАРИЦА СОПОТ 
 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ МОНТАНА СТАМБОЛИЙСКИ 
 ДЕВНЯ ПЕРУЩИЦА ТЪРГОВИЩЕ 
 ДИМИТРОВГРАД ПЕТРИЧ ЧЕРВЕН БРЯГ 
 ДОЛНА БАНЯ   
    
Трета група АВРЕН ИСКЪР ПОРДИМ 

АКСАКОВО ИСПЕРИХ ПРИМОРСКО 
АЛФАТАР ИХТИМАН ПРОВАДИЯ 
АНТОН КАВАРНА ПЪРВОМАЙ 
БАЛЧИК КАЙНАРДЖА РАДНЕВО 
БАТАК КАЛОЯНОВО РАДОМИР 

Общини с население 
на общинския 
център под 70 хил. 
души и с гъстота 
на населението под  
65 души на 
квадратен 
километър БЕЛЕНЕ КАМЕНО РАЗЛОГ 
 БЕРКОВИЦА КАОЛИНОВО РОМАН 
 БОБОВДОЛ КАРЛОВО РУЖИНЦИ 
 БОЖУРИЩЕ КАРНОБАТ САМОКОВ 
 БОЙНИЦА КАСПИЧАН САМУИЛ 
 БОЙЧИНОВЦИ КНЕЖА САНДАНСКИ 
 БОЛЯРОВО КОПРИВЩИЦА СВИЛЕНГРАД 
 БОРОВАН КРИВОДОЛ СЕВЛИЕВО 
 БОРОВО КРУШАРИ СИМЕОНОВГРАД 
 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ КУБРАТ СИТОВО 
 БРЕГОВО КУКЛЕН СЛИВО ПОЛЕ 
 БРЕЗОВО КУЛА СМОЛЯН 
 БРУСАРЦИ ЛЕВСКИ СОЗОПОЛ 
 БЯЛА СЛАТИНА ЛЕТНИЦА СРЕДЕЦ 
 БЯЛА-ВАРНА ЛОВЕЧ СТАМБОЛОВО 
 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЛОЗНИЦА СТРАЖИЦА 
 ВЕЛИНГРАД ЛУКОВИТ СТРАЛДЖА 
 ВЕНЕЦ ЛЮБИМЕЦ СУВОРОВО 
 ВЕТОВО МАКРЕШ СУНГУРЛАРЕ 
 ВЕТРИНО МАЛКО ТЪРНОВО СУХИНДОЛ 
 ВЪЛЧЕДРЪМ МЕДКОВЕЦ СЪЕДИНЕНИЕ 
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ГРУПИ  ОБЩИНИ  
 ВЪЛЧИ ДОЛ МЕЗДРА ТЕРВЕЛ 
 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО МИЗИЯ ТЕТЕВЕН 
 ГЛАВИНИЦА МИНЕРАЛНИ БАНИ ТОПОЛОВГРАД 
 ГРАМАДА НЕСЕБЪР ТРОЯН 
 ГУЛЯНЦИ НИКОЛАЕВО ТРЯВНА 
 ГЪЛЪБОВО НИКОЛА КОЗЛЕВО ТУНДЖА 
 ДВЕ МОГИЛИ НИКОПОЛ ТУТРАКАН 
 ДИМОВО НОВА ЗАГОРА ХАЙРЕДИН 
 ДОБРИЧ-СЕЛСКА НОВИ ПАЗАР ХАРМАНЛИ 
 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ НОВО СЕЛО ХИТРИНО 
 ДОЛНИ ДЪБНИК ОМУРТАГ ЦАР КАЛОЯН 
 ДОЛНИ ЧИФЛИК ОПАКА ЦАРЕВО 
 ДУЛОВО ОПАН ЦЕНОВО 
 ДЪЛГОПОЛ ОРЯХОВО ЧАВДАР 
 ЕЛИН ПЕЛИН ПАВЛИКЕНИ ЧЕЛОПЕЧ 
 ЕЛХОВО ПАНАГЮРИЩЕ ЧИРПАН 
 ЕТРОПОЛЕ ПИРДОП ШАБЛА 
 ЗАВЕТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЯБЛАНИЦА 
 ИВАЙЛОВГРАД ПОПОВО ЯКИМОВО 
 ИВАНОВО   
    
Четвърта група АНТОНОВО ЕЛЕНА РИЛА 

АПРИЛЦИ ЗЕМЕН РОДОПИ 
АРДИНО ЗЛАТАРИЦА РУДОЗЕМ 
БАНИТЕ ЗЛАТИЦА РУЕН 

Планински общини с 
над 3 селища и с 
население на 
общинския център 
под 10 хил. души БАНСКО ЗЛАТОГРАД САПАРЕВА БАНЯ 
 БЕЛИЦА КИРКОВО САТОВЧА 
 БЕЛОВО КОВАЧЕВЦИ СВОГЕ 
 БЕЛОГРАДЧИК КОСТЕНЕЦ СИМИТЛИ 
 БОБОШЕВО КОТЕЛ СЛИВНИЦА 
 БОРИНО КОЧЕРИНОВО СМЯДОВО 
 БРАЦИГОВО КРЕСНА СТРЕЛЧА 
 БРЕЗНИК КРУМОВГРАД СТРУМЯНИ 
 ВЪРБИЦА ЛЕСИЧОВО ТВЪРДИЦА 
 ВЪРШЕЦ ЛЪКИ ТРЕКЛЯНО 
 ГЕОРГИ ДАМЯНОВО МАДАН ТРЪН 
 ГОДЕЧ МАДЖАРОВО УГЪРЧИН 
 ГОРНА МАЛИНА МИРКОВО ХАДЖИДИМОВО 
 ГУРКОВО МОМЧИЛГРАД ХИСАРЯ 
 ГЪРМЕН МЪГЛИЖ ЧЕПЕЛАРЕ 
 ДЕВИН НЕВЕСТИНО ЧЕРНООЧЕНЕ 
 ДЖЕБЕЛ НЕДЕЛИНО ЧИПРОВЦИ 
 ДОСПАТ ПАВЕЛ БАНЯ ЧУПРЕНЕ 
 ДРАГОМАН ПРАВЕЦ ЯКОРУДА 
 ДРЯНОВО   
 
Забележка: Като планински са класифицирани общини, на които:  
1. територията е със средна надморска височина над 500 м и имат средна за 

територията дълбочина на разчленение на релефа минимум 100 м разлика между 
най-ниската и най-високата точка на един квадратен километър; или 

2. територията е със средна надморска височина под 500 м, но имат средна за 
територията дълбочина на разчленение на релефа над 150 м разлика между 
най-ниската и най-високата точка на един квадратен километър и средна за 
територията гъстота на разчленение на релефа над 1,5 км на квадратен 
километър. 

 


