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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 9 0  

от    30 октомври    2020 година 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г. 
 
На основание чл. 71, ал. 1 от Закона за публичните финанси 
 

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

Р  Е  Ш  И :  
 

1. Определя делегираните от държавата дейности, финансирани със 
средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на 
публични услуги, съгласно приложение № 1. 

2. Приема стандарт за изчисляване на средствата за заплати по групи 
общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата 
дейност „Общинска администрация” към функция „Общи държавни служби”, 
финансирана чрез бюджетите на общините, съгласно приложение № 2. 

3. Приема стандарти за издръжка, численост и отдалеченост от 
основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС) на 
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, 
пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях като 
делегирана от държавата дейност във функция „Отбрана и сигурност”, 
финансирана чрез бюджетите на общините, съгласно приложение № 3. 

4. Приема стандарти за финансиране на делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели за функции „Общи държавни 
служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи”, „Култура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело” и „Икономически дейности и услуги”, финансирани чрез 
бюджетите на общините, съгласно приложение № 4.  

5. Приема разпределението на общините по групи при прилагане на 
регионалните коефициенти при определяне на средствата за функция 
„Образование“ съгласно приложение № 5. 

6. Приема нормативи за изпълнението на годишните програми за 
занимания по интереси или за логопедична работа, организирани от центровете 



 
 
 

мб-ЦД  “РМС_790_30.10.2020.DOC”  

2

за подкрепа за личностно развитие, съгласно приложение  
№ 6. 

7. Стандартите и допълващите стандарти и нормативи 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 № 
7. 

8. Стандартите и допълващите стандарти за финансиране на 
делегираните от държавата дейности във функция „Култура, спорт, почивни 
дейности и религиозно дело“ се прилагат и от държавните културни институти 
в областта на културното и аудио-визуалното наследство и библиотечното дело, 
финансирани от бюджета на Министерството на културата, с натурални и 
стойностни показатели съгласно приложение № 8. Министърът на културата 
уведомява съответните културни институти за промени в субсидираните 
бройки. 

9. Министърът на вътрешните работи представя информация в 
Министерството на финансите за броя на регистрираните доброволци по 
общини за всяко тримесечие. 

10. Министърът на културата представя в Министерството на 
финансите списък на общинските културни институти с регионален характер, 
финансирани по стандарти за финансиране на делегираните от държавата 
дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, 
и уведомява кметовете на общините за разпределението на субсидираните 
бройки по съответните културни институти на територията на общината. 

11. 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 
стандартите. 

12. 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. 

13. Кметът на общината определя числеността на персонала за 
делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, 
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„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Култура, спорт, почивни 
дейности и религиозно дело” (без читалищата) в рамките на средствата, 
определени по стандартите. 

14. Общинските съвети по наркотичните вещества представят 
информация на министъра на здравеопазването за извършената дейност за 
всяко тримесечие. 

15. Средствата за финансиране на нови социални услуги, които ще 
функционират по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, които приключват в рамките на 2021 г., ще бъдат осигурявани в 
процеса на изпълнението на бюджета през 2021 г. чрез компенсирани промени 
между отделни социални услуги по предложение на министъра на труда и 
социалната политика. 

16. Министърът на финансите изготвя разходната част на 
делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на 
общините, по общини в съответствие с приетите стандарти за финансиране на 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков 
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Приложение № 1                           
към т. 1  

 
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС 
СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО И 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО 
НА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ 

 
1. Функция „Общи държавни служби”: 
Общинска администрация - заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и 
задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, 
извънтрудови и служебни правоотношения.                                                                                                  
 
2. Функция „Отбрана и сигурност“: 
Други дейности по вътрешната сигурност – местни комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за 
превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски 
педагогически стаи; районни полицейски инспектори; секретари на местни комисии за 
борба с трафика на хора; 
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – 
оперативни дежурни за носене на денонощно дежурство; изпълнители по поддръжка и 
по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет; дейности по плана за 
защита при бедствия; 
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – 
по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет; 
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – по 
решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет; 
Доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. 
 
3. Функция „Образование“: 
Детски градини – целодневни 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: 
- 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; 
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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 и за  
кариерно ориентиране, осъществявани от центровете за подкрепа за личностно 
развитие – частично разходи за персонал и присъща издръжка; 
      – центрове за специална образователна подкрепа; 
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: общински съвети по наркотичните 
вещества и превантивни информационни центрове, 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. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“: 
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 
Домове за пълнолетни лица с увреждания; 
Домове за стари хора; 
Домове за деца, лишени от родителска грижа. 
 
Социални услуги, предоставяни в общността 
Дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания; 
Дневни центрове за стари хора; 
Центрове за социална рехабилитация и интеграция; 
Центрове за временно настаняване; 
Центрове за обществена подкрепа; 
Защитени жилища; 
Звена „Майка и бебе“; 
Приюти; 
Центрове за работа с деца на улицата; 
Кризисни центрове; 
Центрове за настаняване от семеен тип; 
Наблюдавани жилища; 
Преходни жилища; 
Асистентска подкрепа  
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и  заетостта, в т. ч. 
по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена 
издръжка. 
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6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“: 
Спорт за всички; 
Читалища; 
Музеи и художествени галерии с национален и регионален характер; 
Библиотеки с национален и регионален характер; 
Българска национална филмотека; 
Други дейности по културата - целеви средства.  
 
7. Функция „Икономически дейности и услуги“: 
Дейности по водния транспорт - Фериботен комплекс – Белослав 
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Приложение № 2  
  към т. 2  

 

СТАНДАРТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАТИ ПО ГРУПИ 
ОБЩИНИ ЗА МИНИМАЛНО КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ДЕЛЕГИРАНАТА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ „ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ” КЪМ ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” 
 
 
 

При изчисляването на стандарта за заплати на служителите в общинската 
администрация 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 = 88,28 лв./ж. К5 = 28,22 лв./ж. К9 = 26,90 лв./ж. 

К2 = 56,10 лв./ж. К6 = 27,39 лв./ж. К Варна = 28,84 лв./ж. 

К3 = 39,60 лв./ж. К7 = 23,27 лв./ж. К Пловдив = 28,84 лв./ж.

К4 = 33,17 лв./ж. К8 = 21,12 лв./ж. К София = 23,10 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 

 София Hi*К София 
, 
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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 до 10 е минималният брой на населението на съответната група в таблица 3. 
 
Таблица 3 

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  
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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 ненавършили 18 години (еднократно за срок 
две години) 

Лице, навършило 16 
и ненавършило 18 

години                50

4. 
За екипировка на доброволец  
(срок на ползване 60 месеца) 

 
доброволец           1 000

5.  
За участие в обучение и за изпълнение на задачи за 
защита при бедствия (ежегодно) 

 
доброволец 471

 
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.  
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Стандарт за отдалеченост: 

 

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 

 

* 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”. 
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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”, „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И 

РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“ И „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ” 
 

 
  

Натурален 
показател 

Стандарт
(в лв.)   

I. Функция "Общи държавни служби"     
Кметове на общини                          265   
Кметове на райони                            35   
Кметове на кметства 1 966   

Кметски наместници 1 999,5   
Население по постоянен адрес 8 348 068   
      

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 2 178 7 130
1.2. Районни полицейски инспектори     
 - община с до 15 000  души включително (бр. общини) 153 2 000

 - община от 15 001 до 30 000 души включително (бр. 
общини) 55 4 000
 - община над 30 001 души включително (бр. жители) 6 039 265 0,15

 - допълващ стандарт за обслужвана площ (кв.км) 111 001,902 15
1.3. Детски педагогически стаи     

 - община с до 700 ученици включително, в дневна 
форма на обучение в общински и държавни училища 
(бр. общини) 113 1 500

 - община с до 2200 ученици включително, в дневна 
форма на обучение в общински и държавни училища 
(бр. общини) 95 2 000
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 - община с до 10 000 ученици включително, в дневна 
форма на обучение в общински и държавни училища 
(бр. ученици) 206 448 0,60

 - община с над 10 000 ученици в дневна форма на 
обучение в общински и държавни училища  
(бр. ученици) 315 387 0,40

 - допълващ стандарт за обслужвана площ (кв. км) 111 001,902 15

1.4. Местни комисии за борба с трафика на хора 10 16 150

2. Защита на населението, управление и дейности 
при стихийни бедствия и аварии 

    

2.1. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по 
поддръжка и по охрана на пунктове за управление 2 381 12 320

2.2. Офиси за военен отчет и дейности по плана за 
защита при бедствия      

2.3. Доброволни формирования     
 - за застраховка срещу злополука и обучение 3 054 200
 - за екипировка 309 1 000

 - за участие в обучение и за изпълнение на задачи за 
защита при бедствия  3 054 471
      

III. Функция "Образование"     

1. Детски градини     

Стандарт за институция 1 726 31 540
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина 
и училище  8 876,5 6 148
Стандарт за подготвителна полудневна група 685 2 562
Стандарт за специална група в детска градина 43 10 240
Стандарт дете в яслена група 18 130 1 583
Стандарт за дете 2- 4 годишна възраст в целодневна 
група 103 438 2 887
Стандарт за дете в целодневна група за задължително 
предучилищно образование  96 099 3 097
Стандарт за дете в полудневна група за задължително 
предучилищно образование  11 920 1 877
Стандарт дете в специална група в детска градина 597 7 900
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2. Неспециализирани училища, без професионални 
гимназии  

   
Стандарт за институция 1 861 50 630
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, 
без професионална гимназия 25 804,5 10 774
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано 
училище, без професионална гимназия 535 867 2 123
Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“, 
„Изобразително изкуство“, „Музика“ 158 10 774
Стандарт за ученик  в паралелка с профил „Изкуства“ 
„Изобразително изкуство“, „Музика“ 3 307 4 126
3. Специализирани училища по изкуства и по 
култура 

   

Стандарт за  институция   50 630
Стандарт за паралелка в училище по изкуства и по 
култура 

  
21 307

Стандарт за ученик в паралелка за музикални и 
сценични изкуства 

  
4 886

Стандарт за ученик в паралелка за изящни и приложни 
изкуства 

  
3 692

Стандарт за ученик в паралелка в училище по култура    3 502
4. Спортни училища    
Стандарт за  институция 19 50 630
Стандарт за паралелка в спортно училище  213 16 967
Стандарт за ученик в паралелка в спортно училище  4 278 3 355

5. Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка - дневна форма на 
обучение и дуална система на обучение 

   

Стандарт за  институция 125 50 700
Стандарт за паралелка за професионална подготовка 2 104 14 393
Стандарт за ученик в паралелка за професионална 
подготовка, направление „Транспорт“ 2 798 3 239

Стандарт за ученик в паралелка за професионална 
подготовка, направление „Селско, горско, рибно 
стопанство“ и „Ветеринарна медицина“ 10 231 3 216

Стандарт за ученик в паралелка за професионална 
подготовка, направления „Физически науки“, 
„Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, 
„Опазване на околната среда“, „Производство и 
преработка“, „Архитектура и строителство“ 12 611 2 827
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Стандарт за ученик в паралелка за професионална 
подготовка, направления „Услуги за личността“ и 
„Обществена сигурност и безопасност“ 9 755 2 578

Стандарт за ученик в паралелка за професионална 
подготовка, направления „Стопанско управление и 
администрация“, „Социални услуги“ и „Журналистика, 
масова комуникация и информация“ 5 306 2 125

Стандарт за ученик в паралелка за професионална 
подготовка, направления „Изкуства“ и „Хуманитарни 
науки“ 2 046 3 777
6. Специални училища     
Стандарт за институция    65 230
Стандарт за паралелка в специално училище   13 242

Стандарт за ученик във Възпитателно училище- 
интернат и Социално-педагогически интернат 

  17 439

Стандарт за ученик в училище за ученици с нарушено 
зрение 

  16 103

Стандарт за ученик  в училище за ученици с увреден 
слух 

  15 721

7. Училища в местата за лишаване от свобода    
Стандарт за институция   49 930

Стандарт за паралелка в училище в местата за лишаване 
от свобода 

  8 280

Стандарт за  ученик, обучаван в паралелка в училище в 
местата за лишени от свобода  

  3 150

8. Други форми на обучение      

Стандарт за ученик във вечерна форма на обучение  1 224 2 542
Стандарт за ученик в задочна форма на обучение  2 224 1 706
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение 1 709 6 033
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение 11 813 733
9. Центрове за подкрепа за личностното развитие     
9.1. Център за специална образователна подкрепа    
Стандарт за институция 8 65 230
Стандарт за паралелка в ЦСОП 96,5 14 501
Стандарт за ученик в ЦСОП  503 7 808
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие 98 12 967

9.2. Ученическо общежитие     

Норматив за институция 24 29 000
Норматив за група в общежитие 305 12 901
Норматив за ученик в група в общежитие 6 650 2 311



 
 
 

мб-ЦД  “РМС_790_30.10.2020.DOC”  

5

9.3. Норматив за астрономическа обсерватория и 
планетариум според броя на учениците в дневна 
форма на обучение в съответната община: 

   

до 5 000 ученици 2 76 400
от 5 001 до 15 000 ученици 3 110 400
над 15 000 ученици  2 157 100

10. Нормативи за ресурсно подпомагане    

Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане 11 837 3 749
Норматив за създаване условия за приобщаващо 
образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане 19 580 495
11. Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващо образование     
Норматив за оценка на индивидуалните потребности на 
дете/ ученик със СОП   694
12. Норматив за подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи и учениците от I-IV клас 347 506 94
13. Допълващ стандарт за материална база 586 319 25

14. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана 
форма на обучение1 585 1 695

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 10 424 2 371
Норматив за ученик в група за целодневна организация 
на учебния ден 235 113 927
16. Средства за защитени училища и детски градини    

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 
ЦПЛР и специализирани обслужващи звена  

   

18. Средства за занимания по интереси за 
неспециализирани, специализирани и специални 
училища 

   

Норматив за институция 2 000 1 900

Норматив за ученик в дневна форма на обучение и 
дуална система на обучение  

585 614 30

19. Норматив за стипендии    
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 - 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“ 

137 196 87

 -за ученик в професионална паралелка – с изключение 
на паралелките от направления „Стопанско управление 
и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за 
личността“ 

27 794 97

 - 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 труда2 6 384 262

20. Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, 
предоставени на училищата за осигуряване на 
транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя 
на местата на автобусите:    
до 10 места 54 2 000
от 11 до 15 места 134 3 000
от 16 до 25 места 54 4 000
от 26 до 29 места 143 5 000
над 30 места 302 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 2 515 15

23. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на 
обучение и дуална система на обучение в първи и 
втори гимназиален етап  164 567   

 -за ученици в паралелки за професионална подготовка 
в неспециализирани училища, в паралелки в 
специализирани и специални училища и в центрове за 
специална образователна подкрепа 50 688 50
 - за ученици в паралелки за профилирана подготовка в 
неспециализирани училища 113 879 85

25. Средства за частни детски градини и частни 
училища, включени в системата на държавно 
финансиране     
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26. Допълващ стандарт за ученик с разширена 
подготовка по музика в основната степен3 2 448 603

27. Норматив за подпомагане заплащането на такси 
по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО4 143 679 174
  

IV. Функция "Здравеопазване"     

1. Медицинско обслужване в здравен кабинет в:     

 - Община с до 40 деца включително, в общински и  
държавни детски градини  

388 413

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

198 515 212

- Община с до 300 ученици включително, в дневна 
форма на обучение в общински и държавни училища 

7 617 42

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

671 497 38

- Целодневна подготвителна група в училище 1 442 220

- Полудневна подготвителна група в детска градина и в 
училище 

12 039 38

2. Яслена група към детска градина 18 130 1 801

3.Детска ясла 15 439 5 991

4. Детска кухня 26 451 264

5. Здравни медиатори 290 11 810

6. Общински съвети по наркотичните вещества 
(ОбСНВ) и превантивни информационни центрове 

241 16 200

7. Допълващ стандарт за превантивни дейности по 
Националната стратегия за борба с наркотиците, в т.ч: 

   

 - ОбСНВ - брой центрове 26 10 000

 - ОбСНВ - Столична община 1 50 000

8. Допълващ стандарт за психосоциална рехабилитация:    
8.1. Психосоциална рехабилитация нерезиденциален 
тип, разпределени към ОбСНВ Столична община - брой 
пациенти 

80 4 200

8.2. Психосоциална рехабилитация резиденциален към 
ОбСНВ - брой пациенти: 

80 12 180

     

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи" 
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1. Специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги 10 916   

Домове за пълнолетни лица с увреждания 
5 241 

  

Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост 2 030 12 698
Домове за пълнолетни лица с психични разстройства  968 13 101
Домове  за пълнолетни лица с физически увреждания  1 278 11 681
Домове  за пълнолетни лица със сетивни нарушения 133 10 261

Домове  за пълнолетни лица с деменция 
832 13 101

Домове за стари хора  
5 598 10 390

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 77 11 195

2. Социални услуги предоставяни в общността  
25 127  

Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с 
увреждания 4 588 9 359
Дневен център за деца с увреждания ( с програма Ранна 
интервенция на уврежданията)  10 205
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и 
техните семейства  14 801
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица  с тежки 
множествени увреждания 40 10 424
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа 133 9 715
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 
седмична грижа 92 9 715

Дневен център за стари хора 
965 1 465

Център за социална рехабилитация и интеграция  5 309 4 024

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца 
с увреждания (с програма Ранна интервенция на 
уврежданията)  4 434

Център за временно настаняване 697 3 379

Център за обществена подкрепа  5 900 4 238
Център за обществена подкрепа/общностен център за 
деца и семейства  4 625
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 671 14 250
Защитено жилище за лица с психични разстройства 230 14 491
Защитено жилище за лица с физически увреждания 100 12 945
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Звено "Майка и бебе" 81 10 943

Приюти 25 3 743

Център за работа с деца на улицата 409 9 888

Кризисен център  279 13 304
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи 
без увреждания 1 710 15 896
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи  с 
увреждания 1 713 19 698
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи  с 
увреждания с потребност от постоянни медицински 
грижи 64 27 663
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 
лица с психични разстройства или деменция 927 18 150
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 
лица с физически увреждания 294 15 890
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 
лица с умствена изостаналост 525 17 805
Център за настаняване от семеен тип за стари  хора  83 10 930

Наблюдавано жилище 88 7 763

Преходно жилище  204 10 060

3. Асистентска подкрепа   19 993 3 985

4. Месечна помощ на ученик в: 3 734   
дом за деца, лишени от родителски грижи, от I до XII 
клас 77 40

 кризисен център  
240 40

 център за настаняване от семеен тип за деца и младежи  
без увреждания 1 681 40
 център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 
с увреждания 1 573 40

 преходно жилище  163 40
     

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

субсидирани 
бройки 

  

1. Държавни културни институти в областта на 
културното и аудио-визуалното наследство и 
библиотечното дело 

    



 
 
 

мб-ЦД  “РМС_790_30.10.2020.DOC”  

10

Държавни музеи, художествени галерии, Център за 
подводна археология, Културен център „Двореца“ и 
Българска национална филмотека 

  

20 163

Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“    23 677

Допълващ стандарт за закрити площи за държавни 
музеи, художествени галерии, Център за подводна 
археология, Културен център „Двореца“ и Българска 
национална филмотека и Национална библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“: 

 

 
-за площ до 1 000 кв. м   7 230
-за площ от 1 001 кв. м до 2 000 кв. м   14 460
-за площ от 2 001 кв. м до 3 000 кв. м   21 690
-за площ от 3 001 кв. м до 4 000 кв. м   28 920
-за площ от 4 001 кв. м до 8 000 кв. м   36 150
-за площ от 8 001 кв. м до 12 000 кв. м   43 380
-за площ от 12 001 кв. м до 20 000 кв. м    80 000
-за площ над 20 001 кв. м    150 610

2. Общински културни институти с регионален 
характер 3 128   

Музеи и художествени галерии с регионален характер  1 951 18 321

Библиотеки с регионален характер 1 177 19 135

Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и 
художествени галерии с регионален характер: 

брой културни 
институти 

   

-за площ до 1000 кв. м 14 7 230
-за площ от 1001 кв. м до 2 000 кв. м 30 14 460
-за площ от 2001 кв. м до 3 000 кв. м 18 21 690
-за площ от 3001 кв. м до 4 000 кв. м 16 28 920
-за площ от 4001 кв. м до 8 000 кв. м 21 36 150
-за площ от 8001 кв. м до 12 000 кв. м 7 43 380
-за площ от 12 001 кв. м до 20 000 кв. м  5 80 000

Допълващ стандарт за закрити площи на 
библиотеките с регионален характер 27 

  

-за площ от 1001 кв. м до 2 000 кв. м 9 14 460

-за площ от 2001 кв. м до 3 000 кв. м 
3 21 690

-за площ от 3001 кв. м до 4 000 кв. м 4 28 920
-за площ от 4001 кв. м до 8 000 кв. м 9 36 150
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-за площ от 8001 кв. м до 12 000 кв. м 1 43 380
-за площ от 12 001 кв. м до 20 000 кв. м  1 80 000
3. Читалища 7 771 11 484
      
VII. Функция "Икономически дейности и услуги"     

Фериботен комплекс – Белослав5 41 420 52,20
 
 

Забележки: 
1. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение се 

предоставя над стандарта за ученик в дневна форма на обучение в съответния 
вид училище. 

2. Нормативът за стипендии 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 се предоставя допълнително над нормативите за стипендии за 
ученик след завършено основно образование. 

3. Допълващия стандарт за ученик с разширена подготовка по музика се 
предоставя за ученик в неспециализирано училище, което в гимназиален етап 
осъществява обучение по профил „Музика“. 

4. Нормативът за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от Закона за 
предучилищното и училищното образование се предоставя на първостепенните 
разпоредители с бюджет на базата на общия брой на децата в задължително 
предучилищно образование, записани в целодневна или полудневна организация 
в детски градини и училища. 

5. В стандарта са разчетени средства за доков и текущ ремонт, свързани с 
непрекъснатото техническо обслужване на Фериботен комплекс – Белослав, и 
прилежащата инфраструктура, в размер 150 хил. лв. 
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Приложение № 5  
към т. 5 

 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ПО ГРУПИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 
  

    

Първа група  
Бургас          Перник Pусе  

Bарна Aсеновград 
Столична 
община  

Пазарджик Пловдив Cтара Загора  
    

Втора група 
Благоевград Добрич Hова Загора Димитровград 
Aйтос    Ловеч Cливен Xасково 
Поморие Плевен Kостинброд Шумен 
Габрово Pазград Kазанлък Ямбол 
    

Трета група 
Hесебър Дупница Стамболийски Чирпан 
Aксаково Kюстендил Куклен Tърговище 
Bелико Tърново     Pадомир Cилистра Xарманли 
Горна Oряховица Kарлово Cмолян   
Cевлиево Първомай Cамоков   
Kърджали Pаковски Pаднево   
    

Четвърта група 
Kарнобат Балчик Pодопи Cливница 
Белослав Tроян Cъединение Гълъбово 
Девня Mонтана Божурище Попово 
Провадия Панагюрище Ботевград Hови пазар 
Cвищов Пещера Eлин Пелин   
Bидин Cептември Ихтиман   
Bраца „Mарица” Cвоге   
    

Пета група 

Гоце Делчев Kозлодуй Долни Дъбник 
Бяла  
(област Русе) 

Петрич Дряново Левски Beтово 
Pазлог Tрявна Червен бряг Две могили 
Cандански Добричка Kнежа Tвърдица 
Kамено Kаварна Kалояново Eтрополе 
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Cозопол Бобовдол Кричим Mъглиж 
Средец Берковица Cадово Николаево 
Долни чифлик Лом Xисаря Oмуртаг 
Cуворово Белово Сопот Cвиленград 
Лясковец Bелинград Исперих Cимеоновград 

Павликени Брезник Kубрат 
Велики 
Преслав 

Бяла Cлатина 
Долна 
Mитрополия Цар Калоян Kаспичан 

Cтралджа „Tунджа”     
     

 
Шеста група 
Банско Mездра Белене Kостенец 

Cимитли 
Генерал 
Тошево Гулянци Пирдоп 

Приморско Tервел Искър Правец 
Pуен Mомчилград Перущица Гурково 
Царево Cапарева баня Завет Павел баня 
Bълчи дол Летница Лозница Oпака 
Eлена Луковит Cливо поле Cмядово 
Златарица Bършец Дулово   
Полски Tръмбеш Брацигово Tутракан   
Cтражица Cтрелча Драгоман   
    

 
Седма група 
Якоруда Kочериново Hикопол Горна Mалина 
Cунгурларе Hевестино Пордим Долна баня 
Aврен Aприлци Брезово Златица 
Бяла (област Варна) Tетевен Cамуил Мирково 

Bетрино Угърчин Иваново 
Братя 
Даскалови 

Дългопол Ябланица Aлфатар Oпан 
Cухиндол Батак Kотел Любимец 
Kриводол Лесичово Девин Tополовград 
Oряхово Pакитово Златоград Bърбица 
Pоман Земен Mадан Xитрино 
Джебел Kовачевци Чепеларе Eлхово 
Бобошево Tрън Годеч   
    

Осма група 
Белица Pужинци Bълчедръм Hеделино 

Гърмен Чупрене 
Георги 
Дамяново 

Pудозем 
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Kресна Борован Mедковец Антон 
Cатовча Mизия Чипровци Kопривщица 
Cтрумяни Xайредин Якимово Чавдар 
Xаджидимово Kрушари Сърница Челопеч 
Mалко Tърново Шабла Лъки Aнтоново 
Белоградчик Aрдино Борово Ивайловград 
Бойница Kирково Ценово Mаджарово 

Брегово Kрумовград Главиница 
Mинерални 
бани 

Грамада Черноочене Kайнарджа Cтамболово 
Димово Pила Cитово Bенец 
Kула Трекляно Баните Kаолиново 

Mакреш Бойчиновци Борино 
Hикола 
Kозлево 

Hово село Брусарци Доспат Болярово          
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Приложение № 6  
към т. 6 

 
НОРМАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ИЛИ ЗА ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА, 
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ 
Община с брой ученици в дневна форма на 

обучение 
Размер на норматив 

за 2021 г. (в лв.) 

до 1000 41 540 
от 1001 до 1500 51 920 
от 1501 до 2500 69 310 
от 2501 до 3500 138 730 
от 3501 до 6000 208 160 

от 6001 до 15 000 277 580 
от 15 001 до 25 000 555 160 
от 25 001 до 45 000 867 520 

над 45 000 1 699 820 
Национален дворец на децата 1 734 500 
Логопедичен център – София 1 428 000 
Логопедичен център – Варна 510 250 
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Приложение № 7  
  към т. 7 

 
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     

Стандарт за яслена и целодневна група в детска 
градина и училище  2 6 148
Стандарт за подготвителна полудневна група 3 2 562
Стандарт за дете в целодневна група за 
задължително предучилищно образование  45 3 097
Стандарт за дете в полудневна група за 
задължително предучилищно образование  58 1 877
2. Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии     
Стандарт за институция 9 50 630
Стандарт за паралелка в неспециализирано 
училище, без професионална гимназия 188 10 774

Стандарт за ученик в паралелка в 
неспециализирано училище, без професионална 
гимназия 4 214 2 123
Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“, 
„Изобразително изкуство“, „Музика“ 3 10 774

Стандарт за ученик  в паралелка с профил 
„Изкуства“ „Изобразително изкуство“, „Музика“

71 4 126

3. Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка - дневна форма на 
обучение и дуална система на обучение 

   

Стандарт за  институция 219 50 700

Стандарт за паралелка за професионална 
подготовка 3 223 14 393

Стандарт за ученик в паралелка за 
професионална подготовка, направление 
„Транспорт“ 8 301 3 239
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Стандарт за ученик в паралелка за 
професионална подготовка, направление 
„Селско, горско, рибно стопанство“ и 
„Ветеринарна медицина“ 1 973 3 216

Стандарт за ученик в паралелка за 
професионална подготовка, направления 
„Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, 
„Здравеопазване“, „Опазване на околната 
среда“, „Производство и преработка“, 
„Архитектура и строителство“ 34 961 2 827

Стандарт за ученик в паралелка за 
професионална подготовка, направления 
„Услуги за личността“ и „Обществена сигурност 
и безопасност“ 12 877 2 578

Стандарт за ученик в паралелка за 
професионална подготовка, направления 
„Стопанско управление и администрация“, 
„Социални услуги“ и „Журналистика, масова 
комуникация и информация“ 12 113 2 125

Стандарт за ученик в паралелка за 
професионална подготовка, направления 
„Изкуства“ и „Хуманитарни науки“ 2 276 3 777
4. Специални училища     
Стандарт за институция  9 65 230
Стандарт за паралелка в специално училище 112 13 242

Стандарт за ученик във Възпитателно училище- 
интернат и Социално-педагогически интернат 

112 17 439

Стандарт за ученик в училище за ученици с 
нарушено зрение 

305 16 103

Стандарт за ученик  в училище за ученици с 
увреден слух 

399 15 721

5. Училища в местата за лишаване от свобода    

Стандарт за институция 6 49 930

Стандарт за паралелка в училище в местата за 
лишаване от свобода 

87 8 280

Стандарт за  ученик, обучаван в паралелка в 
училище в местата за лишени от свобода  

1 226 3 150

6. Други форми на обучение      

Стандарт за ученик във вечерна форма на 
обучение  434 2 542
Стандарт за ученик в задочна форма на 
обучение  3 038 1 706
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Стандарт за ученик в индивидуална форма на 
обучение  68 6 033
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на 
обучение  4 176 733
7. Центрове за подкрепа за личностното 
развитие  

   

7.1. Център за специална образователна 
подкрепа 

   

Стандарт за институция 34 65 230
Стандарт за паралелка в ЦСОП 375 14 501
Стандарт за ученик в ЦСОП  2 179 7 808
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие 465 12 967
7.2. Ученическо общежитие     
Норматив за институция 0 29 000
Норматив за група в общежитие 114 12 901
Норматив за ученик в група в общежитие 2 413 2 311
8. Нормативи за ресурсно подпомагане    

Норматив за дете/ученик на ресурсно 
подпомагане 8 486 3 749

Норматив за създаване условия за приобщаващо 
образование за дете/ученик на ресурсно 
подпомагане 444 495
9. Регионален център за подкрепа на процеса 
на приобщаващо образование     
Норматив за оценка на индивидуалните 
потребности на дете/ ученик със СОП 5 636 694

10. Норматив за подпомагане храненето на 
децата от подготвителните групи и учениците 
от I-IV клас 1 804 94
11. Допълващ стандарт за материална база 80 246 25

12. Допълващ стандарт за ученик в 
комбинирана форма на обучение1 10 1 695

13. 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 54 2 371
Норматив за ученик в група за целодневна 
организация на учебния ден 1 210 927
14. Средства за защитени училища и детски 
градини 
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15. 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 ЦПЛР и 
специализирани обслужващи звена  

   

16. Средства за занимания по интереси за 
неспециализирани, специализирани и 
специални училища 

   

Норматив за институция 237 1 900

Норматив за ученик в дневна форма на обучение 
и дуална система на обучение  

77 813 30

17. Норматив за стипендии    

 - 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“ 

28 841 87

 - за ученик в професионална паралелка – с 
изключение на паралелките от направления 
„Стопанско управление и администрация“, 
„Социални услуги“ и „Услуги за личността“ 

47 745 97

 - 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 труда2 

9 355 262

18. Допълващ стандарт за поддръжка на 
автобуси, предоставени на училищата за 
осигуряване на транспорт на деца и ученици, 
в зависимост от броя на местата на 
автобусите: 

   

до 10 места 11 2 000
от 11 до 15 места 20 3 000
от 16 до 25 места 11 4 000
от 26 до 29 места 2 5 000
над 30 места 13 6 000
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19. Норматив за  ученик, записан в 
неспециализирано училище, обучаващ се в 
ЦСОП 

389 15

20. 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 

73 615 50

 - за ученици в паралелки за профилирана 
подготовка в неспециализирани училища 

2 423 85

  

   

Функция "Образование"    
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Натурален показател Стандарт (в лв.)
1. Детски градини     

Стандарт за яслена и целодневна група в детска 
градина и училище  7 6 148
Стандарт за подготвителна полудневна група 4 2 562
Стандарт за дете 2- 4 годишна възраст в 
целодневна група 56 2 887
Стандарт за дете в целодневна група за 
задължително предучилищно образование  103 3 097
Стандарт за дете в полудневна група за 
задължително предучилищно образование  61 1 877
2. Специализирани училища по изкуства и по 
култура 

   

Стандарт за  институция 23 50 630
Стандарт за паралелка в училище по изкуства и 
по култура 

378 
21 307

Стандарт за ученик в паралелка за музикални и 
сценични изкуства 

4 072 
4 886

Стандарт за ученик в паралелка за изящни и 
приложни изкуства 

3 062 
3 692

Стандарт за ученик в паралелка в училище по 
култура  

1 233 
3 502

3. Други форми на обучение      

Стандарт за ученик в индивидуална форма на 
обучение  9 6 033
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на 
обучение  123 733



 
 
 

мб-ЦД  “РМС_790_30.10.2020.DOC”  

6

4. Ученическо общежитие     
Норматив за институция 0 29 000
Норматив за група в общежитие 23 12 901
Норматив за ученик в група в общежитие 471 2 311
5. Нормативи за ресурсно подпомагане    

Норматив за дете/ученик на ресурсно 
подпомагане 39 3 749

Норматив за създаване условия за приобщаващо 
образование за дете/ученик на ресурсно 
подпомагане 21 495

6. Норматив за подпомагане храненето на 
децата от подготвителните групи и учениците 
от I-IV клас 1 651 94
7. Допълващ стандарт за материална база 8 367 25

8. 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 71 2 371
Норматив за ученик в група за целодневна 
организация на учебния ден 1 683 927

9. Средства за занимания по интереси за 
неспециализирани, специализирани и 
специални училища 

   

Норматив за институция 23 1 900

Норматив за ученик в дневна форма на обучение 
и дуална система на обучение  

8 367 30

10. Норматив за стипендии    

 - 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“ 

641 87

 - за ученик в професионална паралелка – с 
изключение на паралелките от направления 
„Стопанско управление и администрация“, 
„Социални услуги“ и „Услуги за личността“ 

4 614 97
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 - 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 труда2 

21 262

11. 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 

2 284 50

  

Функция "Образование"    

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И 
СПОРТА 

Натурален показател Стандарт (в лв.)

1. Спортни училища    
Стандарт за  институция 6 50 630
Стандарт за паралелка в спортно училище  125 16 967

Стандарт за ученик в паралелка в спортно 
училище  

2 454 3 355

2. Други форми на обучение      

Стандарт за ученик в самостоятелна форма на 
обучение  57 733
3. Ученическо общежитие     
Норматив за група в общежитие 25 12 901
Норматив за ученик в група в общежитие 564 2 311
4. Допълващ стандарт за материална база 2 454 25

5. Допълващ стандарт за ученик в 
комбинирана форма на обучение1 109 1 695

6. Средства за занимания по интереси за 
неспециализирани, специализирани и 
специални училища 

   

Норматив за институция 6 1 900

Норматив за ученик в дневна форма на обучение 
и дуална система на обучение  

2 454 30

7. Норматив за стипендии    
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 - 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“ 

1 722 87

8. 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 

66 50

 
 
    Забележки: 

1. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение се 
предоставя над стандарта за ученик в дневна форма на обучение в съответния вид 
училище. 

Нормативът за стипендии 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 се 
предоставя допълнително над нормативите за стипендии за ученик след завършено 
основно образование. 
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СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ 
ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО И АУДИО-ВИЗУАЛНО 

НАСЛЕДСТВО И БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО С НАТУРАЛНИ И 
СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, 

ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“, ФИНАНСИРАНИ ОТ 
БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА 

 

  
Натурален 
 показател 

Стандарт      
(в лв.) 

Функция "Култура, спорт, почивни 
дейности и религиозно дело" 

субсидирани 
бройки  

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА   
1. Държавни културни институти в областта 
на културното и аудио-визуалното 
наследство и библиотечното дело 

 

709 

Държавни музеи, художествени галерии, 
Център за подводна археология, Културен 
център „Двореца“ и Българска национална 
филмотека 

503 20 163

Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ 206 23 677 

Допълващ стандарт за закрити площи за 
държавни музеи, художествени галерии, 
Центъра за подводна археология, Културен 
център „Двореца“ и Българска национална 
филмотека: 

брой културни 
институти  

-за площ до 1000 кв. м 4 7 230

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

-за площ от 2 001 кв. м до 3 000 кв. м 1 21 690

-за площ от 3 001 кв. м до 4 000 кв. м 1 28 920

-за площ от 4 001 кв. м до 8 000 кв. м 2 36 150

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

-за площ от 12 001 кв. м до 20 000 кв. м 2 80 000

-за площ над 20 001 кв. м 1 150 610

Допълващ стандарт за закрити площи за 
Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

брой културни 
институти  

-за площ от 12 001 кв. м до 20 000 кв. м 1 80 000

 


