
Приложение JVa 2

Правила за разпределение на средства от допълващи стандарти и нормативи по 
бюджетите на общинските училища и детски градини за 2021 гм над определените по 
стандартите за делегирани от държавата дейности, съгласно Приложение №1- 
Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните ог 
държавата дейности за 2021 г. на Община Първомай, към Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г. и брой деца/ученици от национална 
електронна информационна система за предучилищното и училищното образование 
на МОН, към 01.01.2021 година.

ДЕЙНОСТ 311-ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 318-ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 
322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, 326-ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

- Допълващ стандарт за материална база на учениците в дневна форма на 
обучение:

Размерът на допълващия стандарт за материална база на ученик в дневна форма на 
обучение за 2021 г. е 25 лв.Същият се включва в бюджета на съответното училище, над 
средствата по формула за 2021 г. и се изчислява, както следва:

ДСМБ = БУДФО*25 лв.
където:
БУДФО — брой ученици в дневна форма на обучение

- Средства за защитени училища, съгласно ПМС № 121 от 23.06 2017 г. за 
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените 
училища и условия и ред за тяхното допълнително финансиране и РМС № 713 от 
29.11.2019 за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените 
училища в Република България:
СЗУ за ОУ „Отец Паисий”, с. Искра, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Буково и НУ „П.Р. 
Славейков”, с. Воден -  177 482 лв. се разпределят по методология, определена с ПМС № 
121 и се включват в бюджета на съответното училище, над средствата по формула за 2021 
година.

- Средства за защитени детски градини, определени с ПМС № 121 от 23.06. 2017 
г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и 
защитените училища и условия и ред за тяхното допълнително финансиране и РМС 
№ 857 от 26.11.2020 за приемане на Списък със защитените детски градини и 
защитените училища в Република България:
СЗДГ за ДГ „Искра", с. Искра -  3003,20 лв. се разпределят по методология, определена с 
ПМС № 121 и се включват в бюджета на съответното детска градина, над средствата по 
формула за 2021 година.

- Норматив за подпомагане на храненето на учениците от I-IV клас:
Размерът на норматива за подпомагане на храненето на учениците от I-IV клас за 2021 г. е 
94 лв. на един ученик. Същият се включва в бюджета на съответното училище, над 
средствата по формула за 2021 г. и се изчислява, както следва:

НПХУ (i-iv к л а с ) = БУДФО (j.jv к л а с ) *94 лв., 
където:
БУДФО {му к л а с ) -  брой ученици 1-1V клас в дневна форма на обучение
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- Норматив за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в 
детски градини/училища:
Размерът на норматива за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи за 
2021 г. е 94 лв.на едно дете. Същият се включва в бюджета на съответната детска градина / 
училище, над средствата по формула за 2021 г. и се изчислява, както следва:

НПХДПГзц = БДПЦГ *94 лв.,
където:
БДПЦГ -  брой деца в подготвителни целодневни групи в детски градина

НПХДПГзц = БДППГУ *94 лв.,
където:
БДППГУ -  брой деца в полудневна подготвителна група в училище

- Норматив за стипендии на ученик, в т. ч.:
о За ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в

неспециализирани училища, без професионални гимназии - стандарт 87 лв.
о За ученик в паралелка за професионална подготовка в

неспециализирани училища, направления „Стопанско управление и администрация”, 
„Социални услуги" и „Услуги за личността” - стандарт 87 лв.
Размерът на норматива за стипендии на ученик се включва в бюджета на съответното 
училища за 2021 година.
Средствата за стипендии /ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на 
стипендии от ученици след завършване на основно образование се изчисляват, както 
следва:
СС = БУ*87 лв.

БУ -  брой ученици след завършено основно образование
о За ученик в професионална гимназия и професионална паралелка-без

направление „Стопанско управление и администрация и социални услуги”- стандарт 97 лв. 
Средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 97 лева.
Размерът на норматива за стипендии на ученик се включва в бюджета на съответното 
училища за 2021 година.
Средствата за стипендии /ПМС № 328 от 21.12.201 7 г. за условията и реда за получаване на 
стипендии от ученици след завършване на основно образование се изчисляват, както 
следва:
СС = БУ*97 лв.
където:
БУ -  брой ученици след завършено основно образование

о За ученик в дуална система на обучение в класовате 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 - стандарт 262 лв. 
Размерът на норматива за стипендии на ученик се включва в бюджета на съответното 
училища за 2021 година.
Средствата за стипендии /ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на 
стипендии от ученици след завършване на основно образование се изчисляват, както 
следва:
СС = БУ*262 лв.
където:
БУ -  брой ученици след завършено основно образование
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- Допълващ стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение:
Размерът на допълващия стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение за 2020 г. е 
6 033 лв.Същият се включва в бюджета на съответното училище, над средствата по 
формула за 2021г. и се изчислява, както следва:

ДСИФО = БУИФО*6 033 лв.
където:
БУДФО -  брой ученици в индивидуална форма на обучение

За задочна форма на обучение, със Стандарт за делегирана от държавата дейност на 
един ученик -  1 706 лв., с брой ученици VIII -  XII клас, съгласно НЕИСПУО на МОН, към 
01.01.2021 година - средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 
- 1 706 лева;

- Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и 
спсциални училища

Средствата за занимания по интереси се предоставят при условията и реда на 
чл.16 а, 16 б, 16 в от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05 октомври 2017 
година.

Средствата за занимания по интереси са определени с РМС № 644 от 01.11.2019 г., 
като включват:

- Норматив за институция в размер на 1 900 лева
- Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в 

размер на 30 лева
Средствата за занимания по интереси се предоставят по бюджета на съответното 

училище над средствата по формулата за 2021 г: 100 на сто от норматива за занимания по 
интереси за институция и 88 на сто от норматива за занимания по ин тереси за ученик по 
броя на учениците, както следва:

СЗИ = СИ+БУ*26,40 лв.(88% от 30 лв.)
където:
СЗИ -  средства за занимания по интереси 
СИ -  стандарт за институция -  1 900 лв,
БУ -  брой ученици в дневна форма или в дуална система на обучение

Неразпределените 12 на сто от средствата се разчитат по бюджета на първостепенния 
разпоредител с бюджети се разходват съгласно чл. 16 а, 16 б, 16 в от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, приета с ПМС №219 от 05 октомври 2017 година.

- 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 подгатавка:
Размерът на допълващия стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система 
на обучение в първи и втори гимназиален етап, над средствата по формула за 2021 година, 
се изчислява както следва:
ДСУДФОДСв1и11ГЕ= БУДФОДСв1и11ГЕ*50лв.
където:
БУДФОДСв1и11ГЕ -  брой ученици в дневна форма на обучение и дуална система на 
обучение в първи и втори гимназиален етап за ученици в паралелки за професионална 
подгатавка.
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- .{onr,reaq craHAapr 3a ytregux B AHeBHa r[oprua na o6y.renue r.r AyaJrHa clrcreMa
Ha o6yuenze B nr'pBlr rr BTopn r Mlra3r.taJreu erarr 3a yrreHnqI-t B rrapaJreJrru 3a

npoSu,rr.rpanu rroAroroBKa:
Paruep:sr Ha AonsrBarqus crauAapr 3a yqeEIrK B AHeBHa Soprta ua o6yuenue v 1yanna clrcreMa

ua o6yvenue B rItpBIi 14 BToprr rI4MHa3IiaJreH era[, Ha.4 cpg,4crBara no Soplryna sa 2021 roAutta ,

ce u3ql4cilsBa KaKTo cJre.4Ba:

[CV!<DO!CnIuII|E= EVA<DO!CnIUIIIE*85 "rn.
Kr,aeTo:

BV,{@O,{CnIulIf E - 6pofi yireHnqa B .4HeBHa <fopMa ua o6y.reuue LI AyanHa cl4creMa Ha

o6yreirue B rr:spBIl H BTopr4 rIzMHa3Ira,TeH erarl 3a yqeHnur{ B napanenKv :a npo$ulupanil
IIOAfOTOBKa.

-Hopuarue 3a yrreHurq 3arrrrcau B Hecleqr{aJrrr3r{paHo yrrnJrntqeo o6yvanarq ce n

ucon
Pasrrepar Ha HopMarr{Ba 3a yqeHI.IK, 3arIrlcaH B HecrreqlraJllr3llpauo yr]ururqe, o6yranarq ce n
IICOII e 15 rs. Ha eArzH )"reHrr(. C1,rrlarr ce BKnroqBa B 6roAxera Ha c6orBerlroro ytlnnu Ie, HaA

cpeAcrBara rro $optutym za 2021 r. u ce u3rlucr-{Ba, KaKTo cJre,{Ba:

HY3HV=EY*IS "rs.
(5.rIero:

EV,{@O - 6poii yrrenurlr4 B AHeBHa Sopua Ha o6yueHue

Caiuocrosre.rna $opma na o6yveuue - cpeacrBara 3a yr{eHuuu B caMocro.srenHa $oplra ua

o6yvenue He ce npe.qocraBtr or rItpBocrerIeHHI'It pa3llope,4ltreJl c 6roAxter Ha yqunuuara Ao

[pI4KJIIOqBaHe Ha H3rrATItTe 3a OnpeAentHe Ha roAr{rrrHr4Te oqeHKIl IIo yve6nlrre [peAMeTI4 or
yqlinl4llHus yrrg6en mrau; B cryqanTe. Koraro 6porr ua rnu:urre ce yrreHvll e no-rr.ral:sr or 6poa

Ha 3aIIlICaHrrre yqeHrr{fi B caMocro.f,TerHa $opua rlo AaHHH or Haquoualnara eJreKTpoHHa

uu$opuaquonna cucreMa 3a npeAyr{nnuqgo Ii yrI4JIIrrrtHo o6pasoeauue /HEI4CIIYO/ rr'v 1

A+yapr4 Ha reKyrqara roALIHara Ha yrIfirnrlara ce npeAocraBtr cpe,4crBara caMo 3a 6pox na

'BLIJIUTe 
Ce Ha I43nIiTIrTe yrreHl.Iqu, a HeI'I3AGJIIKeHUT9 CpeACTBa Ce OTHaCtr B pe3epBa I'T Ce

pa3xoABar rro pe,qa Ha w.282, a,r. 11 or 3arosa ga TlpeAyqnnv [IHoro u fruru lHo o6pa:ronanne

€rvo).
llpalara ce 3a BcrzqKrr o6rqnncru HecneuIraJII{3IrpaHV yt{vnuqa.

- Aonr.ireau craHAapr 3a noAApr'xra na anro6ycu, npeAocraBeHu Ha yqllJulrla 3a

ocurypsBaue Ha rpaHcrropr Ha aerla u yqeHlrqrl' B 3aBuclrMocr or 6pon Ha Mecrara B

anro6yclrre:
Pasuepm Ha aonrJrBarqrr craHAapr 3a IIoAAptxKa ua atro6ycu, npeaocraBenI4 Ha yqunvrla 3a

ocuryp{Bane Ha rpaHcflopr Ha Aerla v y.r'err\r4, B 3aBlrcIrMocr or 6pol na uecrara n anro6ycure
ce ekrroqsa s 6ro4xera na ctorBernoro yqunLtqe, HaA cpeAcrBa:ra no 1|opuyla sa 2020 ro4utra.
Cpe4crnara or 4on:lnBaulfi.{ craHAapr 3a aBTo6ycn ce pa:npeAeJltr, Karro aJreABa:

- no 5000 rrB. c Mecra o'r 26 Ao 29 IOY ,,Xpucro 6oren", c . fpaguua, OY ,,J}o6en Kapaee:ron",

c. Exna per<a/;

- no 4000 rrB. c Mecra or 16 lo 25 /, OY ,,Ce. cn. Kupn:r rz MeroAzfi", rp. Iltpnotraii; CV ,,I1poQ.
A-p. AceH 3,tarapon"'.
- no 3000 rrB. c Mecra or 11 ao 15 / OV ,, feopru Kapacranoe", r<n. ,{e6rp, OV ,,Cs. ce. Kupu:r u
Merornft", C. ,{rn6or u:nop, OY ,,Oreq flaucuit", c. tr4cxpa};


