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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   №  8 0 1  

от    3 декември      2014 година 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 
2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 
ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2015 Г. 

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

Р Е Ш И: 
 
 

1. Точка 3 се изменя така: 
„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.“ 

2. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „с 
натурални и стойностни показатели съгласно приложение № 5а“.  

3. В приложение № 2 към т. 2 т. 1 се изменя така: 

„1. 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 = 41.33 
лв./жител 

К5 = 13.21 
лв./жител 

К9 = 12.59 лв./жител 

К2 = 26.27 
лв./жител 

К6 = 12.83 
лв./жител 

К Варна = 13.51 
лв./жител 

К3 = 18.54 
лв./жител 

К7 = 10.89 
лв./жител 

К Пловдив = 13.51 
лв./жител 

К4 = 15.53 
лв./жител 

К8 =   9.89 
лв./жител 

К София = 10.82 
лв./жител 

       
„ 

 

4. Приложение № 3 към т. 3 се изменя така: 
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„Приложение № 3  
към т. 3  

 

СТАНДАРТИ ЗА ИЗДРЪЖКА, ЧИСЛЕНОСТ И ОТДАЛЕЧЕНОСТ ОТ ОСНОВНИТЕ 
СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА 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“ 
 
 

Стандарт за издръжка 
 

№ по 
ред  

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 и ненавършили 18 години 
(еднократно за срок две години) 

Лице, 
навършило 16 

и 
ненавършило  
18 години 

50 

4. За екипировка на доброволец, в т.ч. 
облекло и ботуши (срок на ползване 60 
месеца); колан и каска (срок на ползване 
120 месеца); ръкавици (срок на ползване 
36 месеца) 

доброволец 1 000 
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Стандарт за численост 

 
№ 
по 
ред 

Категории общини Мярка Броя 

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

20 000 души 
доброволец       до 

15 
3. Община с население между 20 001 и 

35 000 души 
доброволец       до 

25 
4. Община с население между 35 001 и 

50 000 души 
доброволец       до 

35 
5. Община с население между 50 001 и 

75 000 души 
доброволец       до 

40 
6. Община с население между 75 001 и 

100 000 души 
доброволец       до 

45 
7. Община с население между 100 001 и 

200 000 души 
доброволец       до 

60 
8. Община с население между 200 001 и 

400 000 души 
доброволец       до 

110 
9. Столична община  доброволец       до 

166 
 

Стандарт за отдалеченост 
 

Община 

За отдалеченост 
от основните 

съставни части 
на ЕСС до  

15 км 

За отдалеченост 
от основните 

съставни части 
на ЕСС от  

16 до 25 км 
включително

За отдалеченост 
от основните 

съставни части 
на ЕСС над  

25 км 

Увеличаване броя 
на доброволците 
спрямо стандарта 

за численост 

5 10 15 

 
*Забележка. Под „отдалеченост от основните съставни части на 
ЕСС” се разбира отдалечеността на населеното място, в което е 
позиционирано доброволното формирование или група, от 
обслужващата я районна или участъкова служба за „Пожарна 
безопасност и защита на населението”.“ 
 
 

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

„Приложение № 4 
към т. 4  

 
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФУНКЦИИТЕ 
„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”, „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”, 

„ОБРАЗОВАНИЕ”, „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, 
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ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”, „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ 
ДЕЙНОСТИ” И „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ” 

 

  
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

I. Функция „Общи държавни служби”

Кметове на общини 264   

Кметове на райони 35   

Кметове на кметства 2 012   

Кметски наместници 1 856.5   

Население по постоянен адрес 8 438 393   

      

II. Функция „Отбрана и сигурност”   

1. Полиция, вътрешен ред и 
сигурност 

  

Местни комисии за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, 
центрове за превенция и 
консултативни кабинети към тях, 
обществени възпитатели 

 

 

1 950 

 

 

4 750

Детски педагогически стаи и 
районни полицейски инспектори 

  

Общински съвети по наркотичните 
вещества и превантивни 
информационни центрове 150 9 080

Местни комисии за борба с трафика 
на хора 

9 10 800

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

 

Денонощни оперативни дежурни 1 495 7 690

Изпълнители по поддръжка и по 
охрана на 

пунктове за управление 

 

795 6 180

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

 

   

III. Функция „Образование”   

1. Детски градини   
Целодневна детска градина и 
обединено детско заведение за деца 
от 3- до  100 554 

           
1577 
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

4-годишна възраст включително

Целодневна детска градина и 
обединено детско заведение за деца 
от 3- до  
4-годишна възраст включително, в 
населено място с до 1500 жители1 12 100 1704
Яслена група към целодневна детска 
градина и обединено детско 
заведение 19 120 1124
Подготвителна целодневна група в 
детска градина, в обединено детско 
заведение и в училище  105 656 1822
Подготвителна полудневна група  в 
детска градина, в обединено детско 
заведение или в училище  19 583 948
Специална детска градина за деца с 
умствена изостаналост, нарушено 
зрение, езиково-говорни нарушения 
и увреден слух  766 4640
2.Общообразователни училища  
1-ва група 180 090 1310

2-ра група 57 808 1336

3-а група 46 089 1376

4-а група 87 968 1409

5-а група 91 658 1488

6-а група 32 345 1515

7-а група 77 053 1623

Паралелка с профил „Изкуства” -
музика, изобразително изкуство, 
хореография и християнско изкуство 3 780 2382

3. Училища за изкуство и култура  
Училище за музикални и сценични 
изкуства  

3322

Училище за изящни и приложни 
изкуства  

2509

Училище по култура  2382

4. Спортно училище 4 010 2339

5. Професионални училища, 
професионални гимназии и паралелки 
за професионална квалификация в  
средно общообразователно училище 
(СОУ) и в гимназии   
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

Дневна форма на обучение  

Транспорт 1 101 2225

Селско, горско, рибно стопанство и 
ветеринарна медицина 1 942 2133

Физически науки, информатика, 
техника, здравеопазване, опазване 
на околната среда, производство и 
преработка, архитектура и 
строителство  5 954 

1717

Услуги за личността 4 490 1543

Стопанско управление и 
администрация и социални услуги 3 792 1384

Изобразителни изкуства, дизайн, 
художествени занаяти 

420 2382

 

  
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

6. Специални училища  
Училище за ученици с умствена 
изостаналост  377 4041

Училище-интернат за ученици с 
умствена изостаналост  160 7371

Болнично училище 36 1740

Оздравително училище  І-VІІІ клас 34 3822

Оздравителна гимназия  26 4653

Възпитателно училище - интернат и 
социално-педагогически интернат  

10 574

Училище - интернат за ученици с 
нарушено зрение  

8746

Училище - интернат за ученици с 
увреден слух  

8439

Център за ресурсно подпомагане  1918

Училища към местата за лишаване от 
свобода  1780

 

7. Други форми на обучение   
вечерна форма на обучение 2 850 1200
задочна форма на обучение 1 800 805
индивидуална форма на обучение 2 690 2635
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

самостоятелна форма на обучение 15 477 320
 

8. Обслужващи звена   
Общежитие 6 933 1453

Обсерватории, както следва3:  

І група общини с до 30 000 ученици 
в дневна форма на обучение  5 42000

ІІ група в общини  с над 30 000 
ученици в дневна форма на обучение 1 63000

 

9. Допълващ стандарт за деца и 
ученици на ресурсно подпомагане, 
интегрирани в училища и детски 
градини4 12 262 318
10. Допълващ стандарт за 
подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи и учениците 
от I-IV клас 375 741 72
11. Допълващ стандарт за 
материална база5 599 133 25

12. Допълващ стандарт за ученик в 
комбинирана форма на обучение.6 300 790
13. Целодневна организация на 
учебния ден за обхванатите ученици 
от І, ІІ, ІІІ,  ІV и V клас (без 
уче-ниците от средищните училища) 123 487 520
14. Средства за извънкласни 
дейности7 599 133 14

15. Защитени училища 136  

16. Стипендии, в т. ч.:
 

100 870  
за ученик от гимназиален етап на 
обучение в общообразователно 
училище и в професионално училище, 
направление „Стопанско управление 
и администрация и социални услуги”
и „Услуги за личността” 93 006 87

за ученик в професионално училище 
(без направление „Стопанско 
управление и администрация и 
социални услуги” и „Услуги за 
личността”) 7 864 97
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

IV. Функция „Здравеопазване”     

Медицинско обслужване в здравен 
кабинет в:     

1. Община с до 40 деца 
включително, в общински и в 
държавни целодневни детски градини 
и в обединени детски заведения 263 225

2. Община с над 40 деца в общински 
и в държавни целодневни детски 
градини и в обединени детски 
заведения 217 880 120

3. Община с до 270 ученици 
включително, в дневна форма на 
обучение в общински и в държавни 
училища 4 033 24

4. Община с над 270 ученици в 
дневна форма на обучение в 
общински и в държавни училища 705 003 22

5. Целодневна подготвителна група 
в училище 1450 120

6. Полудневна подготвителна група 
в детска градина и в училище 19 696 22

7. Яслена група към целодневна 
детска градина и в обединено 
детско заведение 19 158 1 086

8. Детска ясла 15 764 2 720

9. Детска кухня 27 041 140

10. Здравни медиатори 170 6 180

      

V. Функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” 33 222   

1. Специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги 14 185  

Домове за възрастни  хора с 
умствена изостаналост 2 136 7 307

Домове за възрастни хора с 
психични разстройства  1 036 7 544

Домове  за възрастни хора с 
физически увреждания  1 315 7 319

 

  
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

Домове  за възрастни хора със 
сетивни нарушения 133 6 435

Домове  за възрастни хора с 
деменция 825 8 386

Домове за стари хора  5 563 6 327

Домове  за деца с физически 
увреждания 70 8 198

Домове за деца с умствена 
изостаналост  1 196 8 198

Домове за деца, лишени от 
родителска грижа, от 3- до 7-
годишна възраст включително 287 7 203

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 1 624 7 203

2. Социални услуги, предоставяни в 
общността  19 037  

Дневен център за деца и/или 
възрастни хора с увреждания 3 929 6 089

Дневен център за деца с увреждания 
- седмична грижа 153 6 267

Дневен център за възрастни хора с 
увреждания - седмична грижа 88 6 267

Дневен център за стари хора 1 321 1 604

Център за социална рехабилитация и 
интеграция  3 729 2 599

Център за временно настаняване 614 2 505

Център за обществена подкрепа  4 417 2 865

Социален учебно-професионален 
център 382 6 019

Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост 672 7 227

Защитено жилище за лица с психични 
разстройства 262 7 356

Защитено жилище за лица с 
физически увреждания 135 7 014

Звено „Майка и бебе” 85 7 267

Приюти 130 2 505

Център за работа с деца на улицата 261 6 950

Кризисен център  216 8 251
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

Център за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи без увреждания 1 191 8 633

Център за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи  с увреждания 229 9 049

Център за настаняване от семеен 
тип за възрастни с психични 
разстройства или деменция 362 9 049

Център за настаняване от семеен 
тип за възрастни с физически 
увреждания 230 8 633

Център за настаняване от семеен 
тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост 179 8 881

Център за настаняване от семеен 
тип за стари  хора  54 7 406

Наблюдавано жилище 158 6 010

Преходно жилище  240 7 004

3. Месечни помощи 3 531 

Месечна помощ на ученик в дом за 
деца, лишени от родителски грижи, 
от I до  
XII клас 1 624 33

Месечна помощ на ученик в кризисен 
център  159 33

Месечна помощ на ученик в център 
за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи  без увреждания 1 066 33

Месечна помощ на ученик в център 
за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания 165 33

Месечна помощ на ученик в преходно 
жилище  162 33

Месечна помощ на ученик в домове  
за деца с физически увреждания 35 33

Месечна помощ на ученик в домове 
за деца с умствена изостаналост  320 33

    

VI. Функция „Почивно дело, 
култура, религиозни дейности” 

субсидира
-ни 

бройки   

1. Общински културни институти с 
регионален характер 2 908  
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

Музеи и художествени галерии с
регионален характер с до 15 броя 
субсидирана численост 523 11 410

Музеи и художествени галерии с 
регионален характер с над 15 броя 
субсидирана численост 1 255 10 400

Библиотеки с регионален характер 1  130 10 510

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

брой 
заведения 

- за площ до 1000 кв. м 12 7 230

- за площ от 1001 - 2000 кв. м 31 14 460

- за площ от 2001 - 3000 кв. м 18 21 690

- за площ от 3001 - 4000 кв. м 16 28 920

- за площ от 4001 - 8000 кв. м 14 
     

36 150 

- за площ от 8001 - 12 000 кв. м 7 43 380

- за площ над 12 001 кв. м 5 50 610

2. Читалища 7 429 6 940

      

VII. Функция „Икономически 
дейности и услуги” 

брой 
курсове   

Фериботен комплекс „Белослав”8 37 180 39

 
 
 
Забележки: 
 

1. Стандартът се прилага само за целодневните детски 
градини и обединените детски заведения в населени места с до 
1500 жители съгласно данните на Националния статистически 
институт за броя на населението към 1 февруари 2011 г., които 
са самостоятелни юридически лица, съществували са като такива 
преди 30 септември 2008 г. и са такива по Списък-образец за 
учебната 2014-2015 г. 

2. Стандартът за индивидуална форма на обучение се 
прилага за ученици в задължителна училищна възраст, които не 
могат да се обучават в дневна форма съгласно издаден от 
компетентните органи медицински документ.  
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3. При определянето на стандартите за обсерватории се 
отчитат всички ученици в дневна форма на обучение на 
територията на общината. 

4. Допълващият стандарт 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. Не 
по-малко от 40 на сто от размера на допълващия стандарт се 
разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с 
подпомагане обучението на децата и учениците на ресурсно 
подпомагане. 

5. Допълващият стандарт за материална база се 
разпределя от първостепенните разпоредители с бюджет на 
базата на броя на учениците в дневна форма на обучение. 

6. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма 
на обучение се предоставя над стандарта за ученик в дневна 
форма на обучение  в съответния вид училище и се разходва за 
възнаграждения на учителите, провеждащи индивидуалното 
обучение. 

7. Средствата за извънкласни дейности в размер 14 лв. 
на ученик в дневна форма на обучение се предоставят на 
първостепенните разпоредители с бюджет и не се включват в 
средствата по стандарта. 

8. В стандарта са разчетени средства за доков ремонт 
на фериботен комплекс „Белослав” в размер 150 хил. лв.” 
 

 

 

 

6. Създава се приложение № 5а към т. 6: 

„Приложение № 5а 
към т. 6 

 

СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 
УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТИТЕ 
НА МИНИСТЕРСТВАТА 

 

 
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

Функция „Образование”   

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
НАУКАТА   
1. Детски градини  
Подготвителна полудневна група  в 
детска градина, обединено детско 
заведение или училище  82 948
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2. Общообразователни училища  
1-ва група 2 966 1310

3-а група 610 1376

6-а група 38 1515

7-а група 341 1623

Паралелка с профил „Изкуства” - 
музика, изобразително изкуство, 
хореография и християнско изкуство 87 2382

3. Професионални училища, 
професионални гимназии и паралелки за 
професионална квалификация в  средно 
общообразователно училище (СОУ) и в 
гимназии   
Дневна форма на обучение  

Транспорт 7 660 2225

 

 
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

Селско, горско и рибно стопанство и 
ветеринарна медицина 847 2133

Физически науки, информатика, 
техника, здравеопазване, опазване на 
околната среда, производство и 
преработка, архитектура и 
строителство  37 544 

1717

Услуги за личността 12 736 1543

Стопанско управление и администрация 
и социални услуги 14 545 1384

Изобразителни изкуства, дизайн, 
художествени занаяти 1 570 2382

4. Специални училища  
Училище за ученици с умствена 
изостаналост  1 937 4041

Училище-интернат за ученици с 
умствена изостаналост  938 7371

Болнично училище 189 1740

Оздравително училище І-VІІІ клас 225 3822

Възпитателно училище - интернат и 
социално-педагогически интернат 263 10574

Училище - интернат за ученици с 
нарушено зрение 321 

8746

Училище - интернат за ученици с 
увреден слух 458 

8439
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Център за ресурсно подпомагане 11 872 1918

Училища към местата за лишаване  от 
свобода 1 874 1780

5. Други форми на обучение  
Вечерна форма на обучение  3 480 1200
Задочна форма на обучение  5 784 805
Индивидуална форма на обучение1 36 2635
Самостоятелна форма на обучение 4 601 320
6. Обслужващи звена   
Общежитие 2 773 1453

 
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

7. Допълващ стандарт за деца и 
ученици на ресурсно подпомагане, 
интегрирани в училища и детски 
градини2  240 318
8. Допълващ стандарт за подпомагане 
храненето на децата от 
подготвителните групи и учениците от 
I до IV клас 2 313 72
9. Допълващ стандарт за материална 
база3 85 149 25

10. Целодневна организация на учебния 
ден за обхванатите ученици от І, ІІ, 
ІІІ,  ІV и V клас (без учениците от 
средищните училища)  612 520

11. Средства за извънкласни дейности 85 149 14

12. Защитени училища 1  

13. Стипендии, в т.ч.:
 

68 178  
За ученик от гимназиален етап на 
обучение в общообразователно училище 
и в професионално училище, 
направление „Стопанско управление и 
администрация и социални услуги” и 
„Услуги за личността” 25 753 87

За ученик в професионално училище 
(без направление „Стопанско 
управление и администрация и социални 
услуги” и „Услуги за личността”) 42 425 97

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ   

1. Професионални училища,  
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професионални гимназии и паралелки за 
професионална квалификация в средно 
общообразователно училище (СОУ) и в 
гимназии  

Дневна форма на обучение  

 
 

 
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

Транспорт 185 2225

Селско, горско и рибно стопанство и 
ветеринарна медицина 7 740 

2133

Физически науки, информатика, 
техника, здравеопазване, опазване на 
околната среда, производство и 
преработка, архитектура и 
строителство  2 915 

1717

Услуги за личността 1 674 1543

Стопанско управление и администрация 
и социални услуги 1 714 1384

Изобразителни изкуства, дизайн, 
художествени занаяти 408 

2382

 

2. Специални училища  
Училище за ученици с умствена 
изостаналост  91 4041

 

3. Други форми на обучение   
Вечерна форма на обучение 979 1200
Задочна форма на обучение 3 595 805
Индивидуална форма на обучение  5 2635
Самостоятелна форма на обучение  1 942 320
 

4. Обслужващи звена   
Общежитие 1 990 1453

 

5. Допълващ стандарт за деца и 
ученици на ресурсно подпомагане, 
интегрирани в училища и детски 
градини  60 318
 

6. Допълващ стандарт за материална 
база 14 727 25
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Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

7. Средства за извънкласни дейности 14 727 14

8. Стипендии, в т. ч.: 
 

13 902  
За ученик от гимназиален етап на 
обучение в общообразователно училище 
и в професионално училище, 
направление „Стопанско управление и 
администрация и социални услуги” и 
„Услуги за личността” 3 261 87

За ученик в професионално училище 
(без направление „Стопанско 
управление и администрация и социални 
услуги” и  
„услуги за личността”) 10 641 97

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА   

1. Детски градини  
Целодневна детска градина и 
обединено детско заведение за деца 
от 3- до 4-годишна възраст 
включително 51 

          
1577 

Подготвителна целодневна група в 
детска градина, обединено детско 
заведение и в училище  103 1822
Подготвителна полудневна група в 
детска градина, обединено детско 
заведение или училище  90 948
2. Училища за изкуство и култура  
Училище за музикални и сценични 
изкуства 4 057 

3322

Училище за изящни и приложни 
изкуства 2 370 

2509

Училище по култура 1 298 2382

3. Други форми на обучение  
Индивидуална форма на обучение  4 2635
Самостоятелна форма на обучение 75 320
4. Обслужващи звена   
Общежитие 498 1453

 
 

 
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

5. Допълващ стандарт за деца и 41 318
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ученици на ресурсно подпомагане, 
интегрирани в училища и детски 
градини 

6. Допълващ стандарт за подпомагане 
храненето на децата от 
подготвителните групи и учениците от 
I до IV клас 1 433 72
7. Допълващ стандарт за материална 
база 7 725 25

8. Целодневна организация на учебния 
ден за обхванатите ученици от І, ІІ, 
ІІІ,  ІV и V клас (без учениците от 
средищните училища)  1 099 520

9. Средства за извънкласни дейности  7 725 14

10. Стипендии, в т. ч.:
 

3 944  
За ученик от гимназиален етап на 
обучение в общообразователно училище 
и в професионално училище, 
направление „Стопанско управление и 
администрация и социални услуги” и 
„Услуги за личността” 571 87

За ученик в професионално училище 
(без направление „Стопанско 
управление и администрация и 
социални услуги” и „Услуги за 
личността”) 3 373 97

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА   

1. Спортно училище 2 829 2339

2. Други форми на обучение  
самостоятелна форма на обучение  31 320
3. Обслужващи звена   
Общежитие 598 1453

 
 
 

 
Натурален 
показател 

Стандарт 
(в лв.) 

4. Допълващ стандарт за деца и 
ученици на ресурсно подпомагане, 
интегрирани в училища и детски 
градини  7 318
5. Допълващ стандарт за материална 2 829 25
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база 

6. Средства за извънкласни дейности 2 829 14

7. Стипендии, в т.ч.: 
 

1 269  
За ученик от гимназиален етап на 
обучение в общообразователно училище 
и в професионално училище, 
направление „Стопанско управление и 
администрация и социални услуги” и 
„Услуги за личността” 1 269 87

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА   

Детски градини  
Целодневна детска градина и обединено 
детско заведение за деца от 3- до 4-
годишна възраст включително 172 1577
Яслена група към целодневна детска 
градина и обединено детско заведение 40 1124
Подготвителна целодневна група в 
детска градина, обединено детско 
заведение и в училище  130 1822

 

Забележки: 

1. Стандартът за индивидуална форма на обучение се 
прилага за ученици в задължителна училищна възраст, които не 
могат да се обучават в дневна форма съгласно издаден от 
компетентните органи медицински документ. 

2. Допълващият стандарт 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. Не 
по-малко от 40 на сто от размера на допълващия стандарт се 
разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с 
подпомагане на обучението на децата и учениците на ресурсно 
подпомагане. 

3. Допълващият стандарт за материална база се 
разпределя от първостепенните разпоредители с бюджет на 
базата на броя на учениците в дневна форма на обучение. 

4. Средствата за извънкласни дейности в размер 14 лв. 
на ученик в дневна форма на обучение се предоставят на 
първостепенните разпоредители с бюджет и не се включват в 
средствата по стандарта.” 
 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев 
 
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков 


