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  Приложение № 1 

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” 

           Формули за разпределение на средствата, получени по държавни 

образователни стандарти за делегирани от държавата дейности, за финансиране 

на дейности от Единна бюджетна класификация за 2021 г. във функция 

„Образование” по натурален показател за периода 01.04.2022 г. - 31.12.2022 г. и 

стандарт за периода 01.04.2022 г. - 31.12.2022 г. 

 С Решение № 50 от 03.02.2022 г.на Министерски съвет за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални  и стойностни 

показатели за 2021 г., дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в 

детските градини и училища се финансират въз основа на броя на деца/ученици, броя 

на групи/паралелки, вида и броя на образователните институции, по размерите на 

стандарти за дете/ученик, група/паралелка и за образователна институция. Средствата 

по стандарти се увеличават с регионален коефициент в зависимост от  регионалната 

група на общината. Съгласно Приложение № 5 към т. 5 на РМС 790 Община Първомай 

е в трета група, с коефициент-0,034. 

ДЕЙНОСТ 311-ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ДГ) 

СФ311=ОК 

ОК=(БИ* С1 + БГ*С2+ БД1*С3+ БД2*С4+ БД3*С5)*РК 

където:  

СФ311 – средства по формула за дейност 311;  

ОК – основен компонент по формулата; 

БИ – брой институции към 01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БГ – брой яслени и целодневни групи в детска градина към 01.04.2022 година, 

съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БД1  –  брой деца в яслена група в ДГ, към 01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на 

МОН;  

БД2 – брой деца 2-4 годишна възраст в ДГ,  към 01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО 

на МОН; 

БД3  – брой деца 5-6 годишна възраст в целодневна група в ДГ, към 01.04.2022 година, 

съгласно НЕИСПУО на МОН;  

С1 - стандарт за институция – 35 000 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 година;  
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С2 - стандарт за подготвителна полудневна група - 2 846 лв., съгласно Приложение 

№1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от 

държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 година;  

С3 – стандарт за дете в яслена група – 1 718  лв., съгласно Приложение №1-Натурални 

и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г.;   

С4 – стандарт за дете от 2-4 годишна възраст в целодневна група в ДГ – 3 207 лв., 

съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на 

стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;   

С5 – стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование 

– 3 446 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за 

прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай 

към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;   

РК – регионален коефициент – съгласно Приложение №5 към т.5 на РМС № 50 община 

Първомай е трета група , с коефициент – 0,034 

Прилага се за 7-те общински детски градини. 

ДЕЙНОСТ 318-ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 

СФ318 = ОК 

ОК=(БГ*С1+ БД1*С2)*РК 

ОК=(БД2*С3+ БД1*С4)*РК 

 

където: 

СФ318 – средства по формула за дейност 318;  

ОК – основен компонент по формулата; 

БГ – брой подготвителни полудневни групи към 01.04.2022 година, съгласно 

НЕИСПУО на МОН; 

БД1  – брой деца 5-6 годишна възраст в полудневна група, към 01.04.2022 година, 

съгласно НЕИСПУО на МОН;  

БД2  – брой деца 5-6 годишна възраст в целодневна група към училища, към 01.04.2022 

година, съгласно НЕИСПУО на МОН;  
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С1 - стандарт за подготвителна полудневна група – 2 846 лв., съгласно Приложение 

№1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от 

държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 година;  

С2  – стандарт за дете полудневна група за задължително предучилищно образование – 

2 119 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане 

на стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай към 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;   

С3 – стандарт за подготвителна целодневна група към училище – 6 829 лв., съгласно 

Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в 

делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г.;   

С4 – стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование 

– 3 446 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за 

прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай 

към Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;   

РК – регионален коефициент – съгласно Приложение №5 към т.5 на РМС № 50 община 

Първомай е трета група , с коефициент – 0,034 

Прилага се за една подготвителниа целодневна група в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

град Първомай и една подготвителна полудневна ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Буково. 

ДЕЙНОСТ 322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ГИМНАЗИИ 

За дневна форма на обучение: 

СФ322 = ОК 

ОК=(БИ* С1 + БП*С2+ БУ1*С3)*РК 

където: 

СФ322 – средства по формула за дейност 322; 

ОК – основен компонент по формулата; 

БИ – брой институции към 01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БП –брой паралелки в неспециализирано училище, без професионална гимназия към 

01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БУ1 – брой ученици в неспециализирано училище, без професионална гимназия, към 

01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

С1 - стандарт за институция - 56 850 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 година;  



 4 

С2 - стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия  

- 12 097 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за 

прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай 

към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година;  

С3 - стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална 

гимназия -2 384 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за 

прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай 

към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година;  

РК – регионален коефициент – съгласно Приложение №5 към т.5 на РМС № 50 община 

Първомай е трета група, с коефициент – 0,034 

Прилага се за 11-те общински неспециализирани училища, второстепенни 

разпоредители с бюджет, без ПГСС „Васил Левски”, град Първомай 

За целодневна организация на учебния ден: 

СФцоуд = ОК 

ОК=(БГ* Н1 + БУ*Н2)*РК 

СФцоуд – средства по формула за целодневна организация на учебния ден; 

ОК – основен компонент по формулата; 

БГ – брой групи за целодневна организация на учебния ден към 01.04.2022 година, 

съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БУ – брой ученици в групи за целодневна организация на учебния ден 01.04.2022 

година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

Н1 – норматив за група за целодневна организация на учебния ден – 2 678 лв., съгласно 

Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в 

делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 година;  

Н2 – норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден – 1 047 лв., 

съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на 

стандартите в делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2022 година;  

РК – регионален коефициент – съгласно Приложение №5 към т.5 на РМС № 50 община 

Първомай е трета група , с коефициент – 0,034. 

За индивидуална форма на обучение, със  стандарт за делегирана от държавата 

дейност на един ученик – 6 809 лв.,  с брой ученици, съгласно НЕИСПУО на МОН, 

към 01.01.2022 година  - средствата се формират като броя на учениците се умножи по 

стандарт – 6 809 лева; 

За комбинирана форма на обучение, със стандарт за делегирана от държавата 

дейност на един ученик – 1 913 лв.,  с брой ученици, съгласно НЕИСПУО на МОН, 
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към 01.01.2022 година  - средствата се формират като броя на учениците се умножи по 

стандарт – 1 913 лева; 

За самостоятелна форма на обучение - средствата за ученици в самостоятелна форма 

на обучение не се предоставят от първостепенния разпоредител с бюджет на 

училищата до приключване на изпитите за определяне на годишните оценки по 

учебните предмети от училищния учебен план; в случаите когато броят на явилите се 

ученици е по-малък от броя на записаните ученици в самостоятелна форма по данни от 

Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно 

образование /НЕИСПУО/ към 1 януари на текущата годината на училищата се 

предоставят средствата само за броя на явилите се на изпитите ученици, а 

неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 

от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). 

ДЕЙНОСТ 326-ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

За дневна форма на обучение, със  Стандарти за делегирана от държавата дейност 

– 100 % от държавния бюджет : 

С326 = (БИ* С1 + БП*С2+ БУ1*С3+ БУ2*С4 + БУ3*С5+ БУ4*С6 )*РК 

БИ – брой институции към 01.01.2021година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

Стандарта за институция се прилага само  за ПГСС „Васил Левски”, град Първомай 

БП –брой паралелки за професионална подготовка към 01.01.2022 година, съгласно 

НЕИСПУО на МОН; 

БУ1 – брой ученици направление „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна 

медицина” към 01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БУ2 – брой ученици в направление „Стопанско управление и администрация, и 

социални услуги” към 01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БУ3 – брой ученици в направление „Физически науки”, „Информатика”, „Техника”, 

„Здравеопазване”, „Опазване на околната среда”, „Производство и преработка”, 

„Архитектура и строителство” към 01.04.2022 година, съгласно НЕИСПУО на МОН; 

БУ4 – брой ученици в направление „Услуги за личността”, и направление „Обществена 

сигурност и безопасност” към 01.02.2022 година,  съгласно НЕИСПУО на МОН; 

С1 - стандарт за институция - 56 860 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 година;  

С1 – стандарта за институция се прилага само ПГСС „Васил Левски”, град Първомай 

С2 - стандарт за паралелка за  професионална подготовка  - 16 142 лв., съгласно 

Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в 

делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 година;  
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С3 - стандарт за ученик в паралелка в направление „Селско, горско, рибно стопанство и 

ветеринарна медицина”- 3 606 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и стойностни 

показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности на 

Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

година;  

С3 Прилага се  за ПГСС „Васил Левски”, град Първомай. 

С4 - стандарт за ученик в паралелка в направление „Стопанско управление и 

администрация, и социални услуги”-2 384 лв., съгласно Приложение №1-Натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 година;  

С4 Прилага се  за ПГСС „Васил Левски”, град Първомай. 

 

С5 - стандарт за ученик в паралелка в направление „Физически науки”, 

„Информатика”, „Техника”, „Здравеопазване”, „Опазване на околната среда”, 

„Производство и преработка”, „Архитектура и строителство” – 3 171 лв., съгласно 

Приложение №1-Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в 

делегираните от държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 година;  

С5 - Прилага се  за СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Първомай и  ПГСС „Васил 

Левски”, град Първомай 

С6 - стандарт за ученик в паралелка в направление „Услуги за личността”, 

„Обществена сигурност и безопасност”– 2 892 лв., съгласно Приложение №1-

Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от 

държавата дейности на Община Първомай към Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 година;  

С6-  Прилага се  за СУ „Проф. д-р Асен Златаров”. 

РК – регионален коефициент – съгласно Приложение №5 към т.5 на РМС № 50 община 

Първомай е трета група , с коефициент – 0,034. 

РК - Прилага се  за СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Първомай и  ПГСС „Васил 

Левски”, град Първомай. 

 

ДЕЙНОСТ 338-РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ 

Средствата, получени от държавния бюджет, за подпомагане на равния достъп и за 

подкрепа за личностното развитие се разпределят на база брой деца/ученици в 

съответната общинска  институция от системата за предучилищно и училищно 

образование, при норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – 560 

лв. и норматив за ресурсно подпомагане – 4 191 лв.  
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Средства за норматив за създаване на условия за приобщаващо образование = 

БД/У*560 лв. 

където: 

БД/У– брой деца/ученици 

Средства за норматив за ресурсно подпомагане = БД/У*4 191лв. 

където: 

БД/У– брой деца/ученици 

 

 

 


