
Преходен остатък от 2021 г. 1 025 987

Бюджетни взаимоотн с централния бюджет за 2022 г. 7 367 879

Приход 8 393 866

Разход 8 393 866

№ Дейност План 2022 г.

Натурален 

показател 

01.01-31.03.22

1 Функция "Общи държавни служби" 1 065 100 

1.1 Кметове и кметски наместници 251 200 11

1.2 Средства за служители в общинска администрация 813 900 

1.3
Държавни и общински служби и дейности по изборите

2  Функция "Отбрана и сигурност" 283 291 

2.1 Полиция, вътрешен ред и сигурност 124 359 

2.1.1

Местни комисии за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за 

превенция и консултативни кабинети към тях, обществени 

възпитатели

37 938 5

2.1.2

Детски педагогически стаи и районни полицейски 

инспектори

Районни полицейски инспектори 7 280 

-община с до 15 000 души вкл. 2 000 1

допълващ стандарт за обслужвана площ /кв. км/ 5 280 352

Детски педагогически стаи: 7 280 

-община с до 2 200 ученици включително в дневна форма на 

обучение в общински и държавни училища /бр. общини/
2 000 1 029

-допълващ стандарт за обслужвана площ /кв. км./ 5 280 352

Преходен остатък дейност "Полиция, вътрешен ред и 

сигурност" от 2021 год.
71 861 

2.2

Защита на населението, управление и дейности при 

стихийни бедствия и аварии
158 932 

2.2.1

Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по 

поддръжка и по охрана на пунктове за управление
105 364 8

Преходен остатък дейност "Денонощни оперативни 

дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на 

пунктове за управление" от 2020 год.

8 611 

Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при 

бедствия
2 850 

2.2.3 Доброволни формирования за защита при бедствия 

2.2.3.1  - за застраховка срещу злополука и обучение 5 500 20

2.2.3.2  - за екипировка 0 
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 - за участие в обучение и за изпълнение на задачи при 

бедствия
10 530 20

Преходен остатък дейност "Доброволни формирования за 

защита при бедствия" от 2022 год.
26 077 

3 Функция "Образование" 5 456 879 

Детски градини: 1 374 914 

3.1 Стандарт за институция 68 270 2

3.2

Стандарт за и яслена и целодневна група в детска градина и 

училище
93 223 14

3.3 Стандарт за дете в яслена група 0 

3.4 Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група
209 509 67

3.5

Стандарт дете в целодневна група за задължително 

предучилищно образование
772 513 230

Допълнителни средства по регионален коефициент 77 759 

Преходен остатък дейност "Детски градини" от 2022 год. 153 640 

Училища: 3 606 240 

3.6 Неспециализирани училища, без професионални 2 322 670 

Стандарт за институция 276 475 5

Стандарт за паралелка в неспециализирано увилище, без 

професионална гимназия
423 585 36

Стандарт за ученик в неспециализирано училище, без 

професионална гимназия
1 474 725 636

Средства по регионален коефициент 147 885 

Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка - дневна форма на обучение и дуална система 

на обучение

473 654 

Стандарт за паралелка за професионална подготовка 78 524 1

Стандарт за ученик в паралелка за професионална 

подготовка, направления „Физически науки“, 

„Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, „Опазване на 

околната среда“, „Производство и преработка“, 

„Архитектура и строителство“

293 075 95

Стандарт за ученик в паралелка за професионална 

подготовка, направления „Стопанско управление и 

администрация“, „Социални услуги“ и „Журналистика, 

масова комуникация и информация“

71 897 31

Допълнителни средства по регионален коефициент 30 158 

3.6 Други форми на обучение 55 144 

3.6.1 Стандарт за ученик в задочна форма на обучение 

3.6.2 Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение 46 305 7

3.6.3 Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение 8 839 11

3.7 Норматив за ресурсно подпомагане 17 136 

Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане 12 242 3

Норматив за създаване на условия за приобщаващо 

образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане
4 894 9

3.8

Норматив за подпомагане храненето на деца 

подготвителните групи и учениците от I до IV клас
76 728 552

3.9 Допълващ стандарт за материална база 21 908 762

3.10

Норматив за осигуряване на целодневна организация на 

учебния ден за обхванатите ученици от І до VII клас
420 260 



Норматив за група за целодневна организация на учебния 

ден
41 620 16

Норматив за ученик в група за целодневна организация на 

учебния ден
351 882 346

Допълнителни средства по регионален коефициент 26 758 
Средства за занимания по интереси за 

неспециализирани, специализирани и специални 34 825 

Норматив за институция 10 250 5

Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална 

система на обучение
24 575 762

3.11 Нормативи за стипендии 17 075 

 - 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“

7 569 87

 -за ученик в професионална паралелка – с изключение 

на паралелките от направления „Стопанско управление 

и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за 

личността“

9 506 98

Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на 

обучение и дуална система на обучение в първи и втори 

гимназиален етап

12 047 

За ученици в паралелки с професионална подготовка в 

неспециализирни училища, в паралелки в специализирани и 

специални училища и в центрове за специална 

образователна подкрепа

6 867 126

3.12

За ученици в паралелки за профилирана подготовка в 

неспециализирани училища
5 180 56

Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 

283, ал.9 от ЗПУО
10 005 230

Норматив за издръжка на дете в общинска детска 

градина или общинско училище,  включващ и 

компенсиране отпадането на съответните такси по 

ЗМДТ

144 788 297

Преходен остатък дейност "Неспециализирани училища, 

без професионални гимназии" от 2021 год.

288 152 

Преходен остатък дейност "Други дейности за 

младежтта" от 2021 год.
17 928 

Преходен остатък дейност "Други дейности по 

образованието" от 2021 год.
169 645 

4 Функция "Здравеопазване" 295 158 

4.1 Медицинско обслужване в здравен кабинет в: 108 939 

4.1.2.1 Община с над 40 деца в общински и държавни ДГ 69 231 295

4.1.2.2

Община с над 300 ученика в дневна форма на обучение в 

общински и държавни училища
39 708 922

Преходен остатък дейност "Здравен кабинет в детски 

градини и училища" от 2021 год.
152 520 

4.1.4 Яслена група към ДГ



4.1.5 Детска кухня 10 785 38

Други дейности по здравеопазването /Здравни медиатори/ 13 095 1

Преходен остатък дейност "Други дейности по 

здравеопазването" от 2021 год.
9 819 

5

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи"
1 043 580 

Преходен остатък ПВЗ от 2021 год. 37 773 

5.1 Дом за стари хора 467 286 35

Преходен остатък от дейност "Домове за стари хора" от 

2021 год.
36 961 

5.2 Център за социална рехабилитация и интеграция 99 950 20

5.3

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 

увреждания
163 408 

8

Асистентска подкрепа 181 527 38

5.4

Месечна помощ на ученик в: център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи  без увреждания
3 675 

7

Преходен остатък от дейност "Асистенти за лична 

помощ" от 2021 год.
53 000 

6

Функция "Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело"
249 858 

6.1.1 Музеи и художествени галерии с регионален характер 57 024 3

6.1.2.

Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и 

художествени галерии с регионален характер
7 231 

6.2 Читалища 185 603 15

ВСИЧКО РАЗХОДИ 8 393 866 
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