ПРОЕКТ

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

РЕШЕНИЕ №
от …………. 2018 година

ЗА изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през
2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

Р Е Ш И:
1. Създава се точка 5а:
„5а. Приема нормативи за изпълнението на годишните програми за занимания
по интереси или за логопедична работа, организирани от центровете за подкрепа за
личностно развитие, съгласно приложение № 5а.“
2. Точка 7 се изменя така:
„7. 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
аудиовизуалното наследство и библиотечното дело, финансирани от бюджета на
Министерството на културата, с натурални и стойностни показатели съгласно
приложение № 7.“
3. В приложение № 1 към т. 1 се правят следните изменения:
а) в точка 3 след думите „дейности за развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта
на децата и учениците“ се добавя „и за кариерно ориентиране“.
б) в точка 5 думите „Социални учебно-професионални центрове“ се заличават.
в) точка 6 се изменя така:
„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“

4. Приложение № 2 към т. 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към т. 2
СТАНДАРТИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАТИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНИ ЗА МИНИМАЛНО КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ДЕЛЕГИРАНАТА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ
“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” КЪМ ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ
СЛУЖБИ”
При изчисляването на стандарта се използват максимални коефициенти за съответните
групи съгласно таблица 1. Групите са определени на базата на населението по
постоянен адрес съгласно чл. 13 и в съответствие с групите по чл.19, ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
Таблица 1
К1 = 62.70 лв./ж.

К5 = 20.04 лв./ж.

К9 = 19.10 лв./ж.

К2 = 39.85 лв./ж.

К6 = 19.46 лв./ж.

К Варна = 20.49 лв./ж.

К3 = 28.13 лв./ж.

К7 = 16.53 лв./ж.

К Пловдив = 20.49 лв./ж.

К4 = 23.56 лв./ж.

К8 = 15.00 лв./ж.

К София = 16.41 лв./ж.

Конкретният размер на средствата за заплати зависи от броя на населението на
общината и се изчислява по представената методика в таблица 2.
Таблица 2
Група

Население

Формули

1.

До 5000 души

(Hi-H1m)*(К1*H2m-БФ)/(H2m-H1m)+БФ

2.

5 001-10 000 души

(Hi-H2m)*{(К2*H3m)-(K1*H2m)}/(H3m-H2m)+К1*H2m

3.

10 001-20 000 души

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

4.

20 001-30 000 души

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

5.

30 001-50 000 души

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

6.

50 001-75 000 души

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

7.

75 001-100 000 души

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

8.

100 001-160 000 души

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

9.

Над 160 001 души

(Hi-H9m)*{(K9*H10m)-(K8*H9m)}/(H10m-H9m)+К8*H9m

Варна

Hi*К Варна
2

Пловдив

Hi*К Пловдив

София

Hi*К София

където:
БФ е базовият фонд за трудови възнаграждения. Представлява 70 на сто от максимално
възможния фонд за първа група (произведението на коефициента за първа група по
максимално възможния брой на населението за първа група).
Нi е населението на съответната община;
Нjm, j = 1 до10 са минималният брой на населението на съответната група в таблица
Таблица 3
H1m = 0

H5m = 30 001

H9m = 160 001

H2m = 5 001

H6m = 50 001

H10m = 260 001

H3m = 10 001

H7m = 75 001

H4m = 20 001

H8m = 100 001

Към така изчислените суми се прибавят средствата за възнаграждения на
кметовете и кметските наместници, изчислени на базата на средните размери за
съответните длъжности, определени в приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление
№ 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56 и 58 от 2010 г., бр. 61, 74,
82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г.,
бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от
2016 г., бр.44 и бр. 85 от 2017 г.).“

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,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”, „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ” И „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”
Натурален
показател
I. Функция "Общи държавни служби"
Кметове на общини
Кметове на райони
Кметове на кметства
Кметски наместници

Стандарт
(в лв.)

265
35
3 200
800
3

Население по постоянен адрес

8 386 153

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
Детски педагогически стаи и районни
полицейски инспектори
Местни комисии за борба с трафика на
хора
2. Защита на населението, управление и
дейности при стихийни бедствия и
аварии
Денонощни оперативни дежурни и
изпълнители по поддръжка и по охрана на
пунктове за управление

2 105

6 110

10

13 340

2 377

10 180

2 921

200

733

1 000

2 921

400

1 737

23 800

8 827

4 664

802

1 944

Офиси за военен отчет и дейности по плана
за защита при бедствия
Доброволни формирования
- за застраховка срещу злополука и
обучение
- за екипировка
- за участие в обучение и за изпълнение на
задачи за защита при бедствия
III. Функция "Образование"
1. Детски градини
Стандарт за институция
Стандарт за яслена и целодневна група в
детска градина и училище
Стандарт за подготвителна полудневна
група
Стандарт за специална група в детска
градина
Стандарт дете в яслена група
Стандарт за дете 2- 4 годишна възраст в
целодневна група

49
19 777

7 770
1 294

104 176

2 190

Стандарт за дете 5- 6 годишна възраст в
целодневна група

96 830

2 405

Стандарт за дете 5- 6 годишна възраст в
полудневна група

13 995

1 355
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Стандарт дете в специална група в детска
градина

796

5 993

1 877

38 400

26 176

8 176

549 967

1 611

187

8 176

3 931

3 130

2. Неспециализирани училища, без
професионални гимназии
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в неспециализирано
училище, без професионална гимназия
Стандарт за ученик в паралелка в
неспециализирано училище, без
професионална гимназия
Стандарт за паралелка с профил
„Изкуства“
Стандарт за ученик в паралелка с профил
"Изкуства"
3. Специализирани училища по изкуства
и по култура
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в училище по
изкуства и по култура

38 400
16 342

Стандарт за ученик в паралелка за
музикални и сценични изкуства

3 747

Стандарт за ученик в паралелка за изящни
и приложни изкуства

2 832

Стандарт за ученик в паралелка в училище
по култура
4. Спортни училища
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в спортно училище
Стандарт за ученик в паралелка в спортно
училище

2 686
19
209

38 400
13 162

4 169

2 605

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

124

38 400

1 792

10 934

Стандарт за ученик в паралелка за
професионална подготовка, направление
„Транспорт“

2 260

2 471

Стандарт за ученик в паралелка за
професионална подготовка, направление
„Селско, горско, рибно стопанство и
ветеринарна медицина“

10 999

2 453
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Стандарт за ученик в паралелка за
професионална подготовка, направление
„Физически науки, информатика, техника,
здравеопазване, опазване на околната
среда, производство и преработка,
архитектура и строителство“

9 730

2 148

Стандарт за ученик в паралелка за
професионална подготовка, направление
„Услуги за личността“ и направление
„Обществена сигурност и безопасност“

8 585

1 959

Стандарт за ученик в паралелка за
професионална подготовка, направление
„Стопанско управление и администрация и
социални услуги“

5 623

1 594

Стандарт за ученик в паралелка за
професионална подготовка, направление
„Изобразителни изкуства, дизайн,
художествени занаяти“

1 035

2 853

6. Специални училища
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в специално
училище

49 900
10 140

Стандарт за ученик във Възпитателно
училище- интернат и Социалнопедагогически интернат

13 354

Стандарт за ученик в училище за ученици с
нарушено зрение

12 331

Стандарт за ученик в училище за ученици
с увреден слух

12 039

7. Училища в местата за лишаване от
свобода
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в училище в местата
за лишаване от свобода

38 400
6 382

Стандарт за ученик, обучаван в паралелка
в училище в местата за лишени от свобода
8. Други форми на обучение
Стандарт за ученик във вечерна форма на
обучение

1 692

1 892

Стандарт за ученик в задочна форма на
обучение

5 573

1 269

Стандарт за ученик в индивидуална форма
на обучение

1 067

4 356

Стандарт за ученик в самостоятелна форма
на обучение

13 577

529

2 428

6

9. Центрове за подкрепа за личностното
развитие
9.1 Център за специална образователна
подкрепа
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в ЦСОП
Стандарт за ученик в ЦСОП
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие
9.2. Ученическо общежитие
Норматив за институция
Норматив за група в общежитие
Норматив за ученик в група в общежитие

8
115
713
123

49 900
11 104
5 979
9 930

23
340
7 771

22 200
9 913
1 776

9.3. Норматив за астрономическа
обсерватория и планетариум според
броя на учениците в дневна форма на
обучение в съответната община:
до 5 000 ученици
от 5 001 до 15 000 ученици
над 15 000 ученици
10. Нормативи за ресурсно подпомагане
Норматив за дете/ученик на ресурсно
подпомагане

2
3
2

60 540
87 446
124 451

8 772

2 889

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

15 241

405

11. Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващо образование
Норматив за оценка на индивидуалните
потребности на дете/ ученик със СОП

534

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

364 639

94

13. Допълващ стандарт за материална
база

597 135

25

409

1 224

10 310

1 758

237 095

688

14. Допълващ стандарт за ученик в
комбинирана форма на обучение1
15. Норматив за осигуряване на
целодневна организация на учебния ден
за обхванатите ученици от І до VII клас
Норматив за група за целодневна
организация на учебния ден
Норматив за ученик в група за целодневна
организация на учебния ден
16. Средства за защитени училища и
детски градини

0
7

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
Норматив за ученик в дневна форма на
обучение и дуална система на обучение
19. Норматив за стипендии
- за ученик в паралелка от гимназиален
етап на обучение в специални,
специализирани и неспециализирани
училища без паралелки за професионална
подготовка

2 020

1 900

597 135

30

141 103

87

24 311

97

53
119
45
149
259

2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

- за ученик в паралелка за професионална
подготовка в неспециализирани училища ,
направление "Стопанско управление и
администрация и социални услуги" и
"Услуги за личността"
за ученик в професионална паралелка – с
изключение на паралелките от направление
"Стопанско управление и администрация и
социални услуги" и "Услуги за личността"
20. Допълващ стандарт за поддръжка на
автобуси, предоставени на училищата и
детските градини за осигуряване на
транспорт на деца и ученици, в
зависимост от броя на местата на
автобусите:
до 10 места
от 11 до 15 места
от 16 до 25 места
от 26 до 29 места
над 30 места
21. Средства за центрове за подкрепа за
личностно развитие, за дейности по
кариерно ориентиране на деца и
ученици

8

22. Норматив за ученик, записан в
неспециализирано училище, обучаващ се
в ЦСОП

836

15

165 789

39

323

312

200 528

159

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

6 671

31

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

684 946

29

1 509

164

14 136
19 811
14 896
25 914
245

28
1 331
4 375
215
9 193

209

13 144

26

10 000

23. Допълващ стандарт за ученик в
дневна форма на обучение и дуална
система на обучение в първи и втори
гимназиален етап
24. Средства за частни детски градини и
частни училища, включени в системата
на държавно финансиране
IV. Функция „Здравеопазване“
1. Медицинско обслужване в здравен
кабинет в:
- Община с до 40 деца (вкл.) в общински и
държавни целодневни групи в детски
градини
- Община с над 40 деца в общински и
държавни целодневни групи в детски
градини

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

9

- Общински съвет по наркотичните
вещества и превантивно информационен
център при Столична община
V. Функция "Социално осигуряване,
подпомагане и грижи"
1. Специализирани институции за
предоставяне на социални услуги:
Домове за пълнолетни лица с
увреждания
Домове за пълнолетни лица с умствена
изостаналост

1

50 000

брой места
11 299
5 341
2 082

10 038

Домове за пълнолетни лица с психични
разстройства

1 028

10 356

Домове за пълнолетни лица с физически
увреждания

1 278

9 234

133
820
5 604

8 112
10 356
8 214

354

8 850

Домове за пълнолетни лица със сетивни
нарушения
Домове за пълнолетни лица с деменция
Домове за стари хора
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
2. Социални услуги предоставяни в
общността:
Дневен център за деца и/или пълнолетни
лица с увреждания

24 405
4 516

Дневен център за деца с увреждания ( с
програма Ранна интервенция на
уврежданията)

8 067

Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства
Дневен център за деца и/или пълнолетни
лица с тежки множествени увреждания
Дневен център за деца с увреждания седмична грижа
Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания - седмична грижа
Дневен център за стари хора
Център за социална рехабилитация и
интеграция

7 398

11 700
40

8 240

133

7 680

83
1 150

7 680
1 180

4 974

3 240

10

Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца с увреждания (с
програма Ранна интервенция на
уврежданията)
Център за временно настаняване
Център за обществена подкрепа
Център за обществена подкрепа/общностен
център за деца и семейства
Социален учебно-професионален център
Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост
Защитено жилище за лица с психични
разстройства

647
5 469

3 570
2 720
3 412
3 724

696

9 913

242

10 081

Защитено жилище за лица с физически
увреждания
Звено "Майка и бебе"
Приюти
Център за работа с деца на улицата
Кризисен център
Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания

113
85
70
399
281

9 005
8 811
3 014
7 961
10 060

1 767

11 058

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

1 722

13 703

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

64

18 440

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

804

12 626

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

286

11 054

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

468

12 386

68
106
222
4 071

8 640
6 250
8 100

354

35

240

35

1 721

35

1 587

35

Център за настаняване от семеен тип за
стари хора
Наблюдавано жилище
Преходно жилище
4. Месечна помощ на ученик в:
Дом за деца, лишени от родителски грижи
от I до XII клас
Кризисен център
Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи без увреждания
Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания
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Преходно жилище
VII. Функция "Култура, спорт, почивни
дейности и религиозно дело"

169

35

субсидирани
бройки

1. Държавни културни институти в
областта на културното и
аудиовизуалното наследство и
библиотечното дело
Държавни музеи, художествени галерии,
Център за подводна археология, Културен
център „Двореца“ и Българска национална
филмотека

16 792

Национална библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“:

17 420

Допълващ стандарт за закрити площи за
държавни музеи, художествени галерии,
Център за подводна археология, Културен
център „Двореца“, Българска национална
филмотека и Национална библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“:
-за площ до 1 000 кв. м.
-за площ от 1 001 кв. м. - 2 000 кв. м.
-за площ от 2 001 кв. м. - 3 000 кв. м.
-за площ от 3 001 кв. м. - 4 000 кв. м.
-за площ от 4 001 кв. м. - 8 000 кв. м.
-за площ от 8 001 кв. м. - 12 000 кв. м.
-за площ над 12 001 кв. м.
2. Общински културни институти с
регионален характер
Музеи и художествени галерии с
регионален характер
Библиотеки с регионален характер

7 230
14 460
21 690
28 920
36 150
43 380
50 610

Допълващ стандарт за закрити площи за
музеи и художествени галерии с
регионален характер:
-за площ до 1 000 кв. м.
-за площ от 1 001 кв. м. - 2 000 кв. м.
-за площ от 2 001 кв. м. - 3 000 кв. м.
-за площ от 3 001 кв. м. - 4 000 кв. м.
-за площ от 4 001 кв. м. - 8 000 кв. м.
-за площ от 8 001 кв. м. - 12 000 кв. м.
-за площ над 12 001 кв. м.
Допълващ стандарт за закрити площи за
библиотеки с регионален характер
-за площ от 1 001 кв. м. - 2 000 кв. м.
-за площ от 2 001 кв. м. - 3 000 кв. м.

3 008
1 868

15 334

1 140

16 017

брой културни
институти
11
29
18
14
20
7
5

7 230
14 460
21 690
28 920
36 150
43 380
50 610

27
9
3

14 460
21 690
12

-за площ от 3 001 кв. м. - 4 000 кв. м.
-за площ от 4 001 кв. м. - 8 000 кв. м.
-за площ от 8 001 кв. м. - 12 000 кв. м.
-за площ над 12 001 кв. м.
3. Читалища
VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"
Фериботен комплекс – Белослав2

4
9
1
1
7 659

28 920
36 150
43 380
50 610
9 490

38 500

45,50

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.
2. В стандарта са разчетени средства за доков и текущ ремонт, свързани с
непрекъснатото техническо обслужване на фериботен комплекс – Белослав и
прилежащата инфраструктура, в размер на 150 хил. лв.“

6. Създава се приложение № 5а към т. 5а:
„Приложение № 5а
към т. 5а
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
Размер на норматив за 2019 г.
дневна форма на обучение
(лв.)
до 1000
32 080
от 1001 до 1500
40 000
от 1501 до 2500
53 460
от 2501 до 3500
106 920
от 3501 до 6000
160 380
от 6001 до 15 000
213 840
от 15 001 до 25 000
427 680
от 25 001 до 45 000
668 320
над 45 000
1 309 440
Национален дворец на децата
1 325 600
Логопедичен център – София
1 091 300
Логопедичен център – Варна
327 580
„
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7. Приложение № 6 към т. 6 се изменя така:
„Приложение № 6
към т. 6
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В
СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФУНКЦИЯ
„ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТИТЕ НА
МИНИСТЕРСТВАТА
Функция "Образование"
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА
1. Детски градини
Стандарт за яслена и целодневна група в детска
градина и училище
Стандарт за подготвителна полудневна група
Стандарт за дете от 5- 6 годишна възраст в
целодневна група

Натурални
показатели

Стандарти (в лв.)

2

4 664

3

1 944

30

2 405

Стандарт за дете от 5- 6 годишна възраст в
полудневна група

63

1 355

2. Неспециализирани училища, без
професионални гимназии
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в неспециализирано
училище, без професионална гимназия

9

38 400

185

8 176

4 096

1 611

4

8 176

101

3 130

220

38 400

3 280

10 934

Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Транспорт“

8 637

2 471

Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Селско, горско, рибно
стопанство и ветеринарна медицина“

2 062

2 453

Стандарт за ученик в паралелка в
неспециализирано училище, без професионална
гимназия
Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“
Стандарт за ученик в паралелка с профил
"Изкуства"
3. Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка - дневна форма на
обучение и дуална система на обучение
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка за професионална
подготовка

14

Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Физически науки,
информатика, техника, здравеопазване, опазване
на околната среда, производство и преработка,
архитектура и строителство“

35 503

2 148

Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Услуги за личността“ и
направление „Обществена сигурност и
безопасност“

13 397

1 959

Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Стопанско управление
и администрация и социални услуги“

12 985

1 594

Стандарт за ученик в паралелка за професионална
подготовка, направление „Изобразителни
изкуства, дизайн, художествени занаяти“

2 105

2 853

10
112

49 900
10 140

120

13 354

318

12 331

373

12 039

6

38 400

100

6 382

1 341

2 428

851

1 892

5 335

1 269

46

4 356

4 150

529

4. Специални училища
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в специално училище
Стандарт за ученик във Възпитателно училище
интернат и Социално-педагогически интернат
Стандарт за ученик в училище за ученици с
нарушено зрение
Стандарт за ученик в училище за ученици с
увреден слух
5. Училища в местата за лишаване от свобода
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в училище в местата за
лишаване от свобода
Стандарт за ученик, обучаван в паралелка в
училище в местата за лишени от свобода
6. Други форми на обучение
Стандарт за ученик във вечерна форма на
обучение
Стандарт за ученик в задочна форма на обучение
Стандарт за ученик в индивидуална форма на
обучение
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на
обучение
7. Центрове за подкрепа на личностното
развитие
7.1 Център за специална образователна
подкрепа
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Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в ЦСОП
Стандарт за ученик в ЦСОП
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие
7.2. Ученическо общежитие
Норматив за институция
Норматив за група в общежитие
Норматив за ученик в група в общежитие
8. Нормативи за ресурсно подпомагане
Норматив за дете/ученик на ресурсно
подпомагане
Норматив за създаване условия за приобщаващо
образование за дете/ученик на ресурсно
подпомагане
9. Регионален център за подкрепа на процеса
на приобщаващо образование
Норматив за оценка на индивидуалните
потребности на дете/ученик със СОП
10. Норматив за подпомагане храненето на
децата от подготвителните групи и учениците
от I-IV клас
11. Допълващ стандарт за материална база
12. Допълващ стандарт за ученик в
комбинирана форма на обучение

38
375
2 192
526

49 900
11 104
5 979
9 930

119
2 610

22 200
9 913
1 776

7 987

2 889

383

405

8 163

534

1 829

94

82 415

25

6

1 224

52

1 758

1 235

688

229

1 900

82 415

30

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
Норматив за ученик в група за целодневна
организация на учебния ден
14. Средства за защитени училища и детски
градини
15. Средства за дейности за развитие на
интересите, способностите, компетентностите
и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта на децата и
учениците, осъществявани от ЦПЛР и
специализирани обслужващи звена
16. Средства за занимания по интереси за
неспециализирани, специализирани и
специални училища
Норматив за институция
Норматив за ученик в дневна форма на обучение
и дуална система на обучение

16

17. Норматив за стипендии
- за ученик в паралелка от гимназиален етап на
обучение в специални, специализирани и
неспециализирани училища без паралелки за
професионална подготовка
30 385

87

48 526

97

5
9
4
0
37

2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

19. Норматив за ученик, записан в
неспециализирано училище, обучаващ се в
ЦСОП

2 718

15

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

77 554

39

Натурални
показатели

Стандарти (в лв.)

7

4 664

5

1 944

49

2 190

103

2 405

- за ученик в паралелка за професионална
подготовка в неспециализирани училища ,
направление "Стопанско управление и
администрация и социални услуги" и "Услуги за
личността"
за ученик в професионална паралелка – с
изключение на паралелките от направление
"Стопанско управление и администрация и
социални услуги" и "Услуги за личността"
18. Допълващ стандарт за поддръжка на
автобуси, предоставени на училищата и
детските градини за осигуряване на транспорт
на деца и ученици, в зависимост от броя на
местата на автобусите:
до 10 места
от 11 до 15 места
от 16 до 25 места
от 26 до 29 места
над 30 места

Функция "Образование"
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
1. Детски градини
Стандарт за яслена и целодневна група в ДГ и
училище
Стандарт за подготвителна полудневна група
Стандарт дете 2- 4 годишна възраст в целодневна
група
Стандарт дете 5- 6 годишна възраст в целодневна
група
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Стандарт дете 5- 6 годишна възраст в полудневна
група

70

1 355

2. Специализирани училища по изкуства и по
култура
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в училище по изкуства и
по култура

23

38 400

383

16 342

Стандарт за ученик в паралелка за музикални и
сценични изкуства

4 067

3 747

Стандарт за ученик в паралелка за изящни и
приложни изкуства

3 016

2 832

1 237

2 686

134

529

23
491

22 200
9 913
1 776

39

2 889

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

66

405

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

1 642

94

7. Допълващ стандарт за материална база

8 320

25

71

1 758

1 647

688

665

87

Стандарт за ученик в паралелка в училище по
култура
3. Други форми на обучение
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на
обучение
4. Ученическо общежитие
Норматив за институция
Норматив за група в общежитие
Норматив за ученик в група в общежитие
5. Нормативи за ресурсно подпомагане
Норматив за дете/ученик на ресурсно
подпомагане

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
Норматив за ученик в група за целодневна
организация на учебния ден
9. 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 ,
направление "Стопанско управление и админи18

страция и социални услуги" и "Услуги за
личността"
за ученик в професионална паралелка – с
изключение на паралелките от направление
"Стопанско управление и администрация и
социални услуги" и "Услуги за личността"
10. Средства за занимания по интереси за
неспециализирани, специализирани и
специални училища
Норматив за институция
Норматив за ученик в дневна форма на обучение
и дуална система на обучение
11. Допълващ стандарт за ученик в дневна
форма на обучение и дуална система на
обучение в първи и втори гимназиален етап

Функция "Образование"
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И
СПОРТА
1. Спортни училища
Стандарт за институция
Стандарт за паралелка в спортно училище
Стандарт ученик в паралелка в спортно училище
2. Други форми на обучение
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на
обучение
3. Ученическо общежитие
Норматив за институция
Норматив за група в общежитие
Норматив за ученик в група в общежитие
4. Нормативи за ресурсно подпомагане
Норматив за създаване условия за приобщаващо
образование за дете/ученик на ресурсно
подпомагане
5. Допълващ стандарт за материална база
6. Допълващ стандарт за ученик в
комбинирана форма на обучение
7. Средства за занимания по интереси за
неспециализирани, специализирани и
специални училища
Норматив за институция

4 645

97

23

1 900

8 320

30

5 322

39

Натурални
показатели

Стандарти (в лв.)

6
124
2571

38 400
13 162
2 605

68

529

27
595

22 200
9 913
1 776

2

405

2571

25

86

1224

6

1900

19

Норматив за ученик в дневна форма на обучение
и дуална система на обучение
8. 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 ,
направление "Стопанско управление и администрация и социални услуги" и "Услуги за
личността"
9. Допълващ стандарт за ученик в дневна
форма на обучение и дуална система на
обучение в първи и втори гимназиален етап

2571

30

1851

87

1851

39
„

8. Приложение № 7 към т. 7 се изменя така:
„Приложение № 7

към т. 7
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В
ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО И АУДИОВИЗУАЛНО 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
(лева)

Функция "Култура, спорт, почивни дейности субсидирани
бройки
и религиозно дело"
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

1. Държавни културни институти в областта
на културното и аудиовизуалното наследство
и библиотечното дело
Държавни музеи, художествени галерии, Център
за подводна археология, Културен център
„Двореца“ и Българска национална филмотека
Национална библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“
Допълващ стандарт за закрити площи за
държавни музеи, художествени галерии,
Центъра за подводна археология, Културен

709
503

16 792

206

17 420

брой
културни
институти
20

център „Двореца“ и Българска национална
филмотека:
-за площ до 1000 кв. м.

4

7 230

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

1

14 460

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

1

21 690

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

1

28 920

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

2

36 150

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

1

43 380

-за площ над 12 001 кв. м.

3

50 610

1

50 610

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

-за площ над 12 001 кв. м.

брой
културни
институти
„

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Веселин Даков
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ:
Таня Георгиева
ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА“:
Диана Драгнева
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