
Дейност/институция

Брой групи/           
паралелки

Брой деца/       
ученици към 
01.01.2021 г.

Средства за 
стандарти 
институция  
паралелка 
ученик

Допълващ 
стандарт за 
материална 
база

Норматив за 
създаване на 
условия за 
приобщаващо 
образование

Норматив за 
ученик на 
ресурсно 
подпомагане 

Норматив за 
подпомагане 
храненето на 
децата от ПГ в 
детските 
градини и 
училищата и 
учениците от І-
ІV кл.

Норматив за 
осигуряване на 
целодневна 
организация на 
учебния ден за 
обхванатите 
ученици от І до 
VII клас 

Норматив за 
стипендии 

Допълващ 
стандарт за 
ученик в дневна 
форма на 
обучение в 
първи и втори 
гимназиален 
етап

Средства за 
занимания 
по интереси

Норматив за 
ученик, 
записан в 
неспециализ
ирано 
училище, 
обучаващ се 
в ЦСОП

Допълващ 
стандарт за 
поддръжка 
на автобуси

ВСИЧКО

Дейност 311 
ДГ "Китка" 4 96 355890 3666 359556
ДГ "Калина Малина" 5 125 453834 5546 459380
ДГ "Зорница" 4 91 339122 2914 342036
ДГ "Пролет" 4 100 369216 4230 373446
ДГ "Синчец" 1 28 126996 1410 128406
ДГ "Слънчо" 1 13 79972 564 80536
ДГ "Здравец" 1 22 107443 752 108195
ДГ "Радост" 1 12 77186 658 77844
ДГ "Горска теменужка" 1 20 100780 470 101250
Дейност 321 
ЦСОП "ХЕЛА" 9 63 776934 1575 940 1850 5000 786299
Дейност 322 
СУ "Васил Левски" 28 577 1644837 14425 21902 253442 15312 14330 19210 15 1983473
СУ "Хан Исперих" 21 441 1265157 11025 15886 203099 11745 10600 15130 585 1533227
ОУ "Н.Й.Вапцаров" 8 132 435383 3300 5828 91807 5860 90 542268
ОУ"Христо Ботев" 5 56 233531 1400 2256 47852 3580 288619
ОУ "Св.Кл.Охридски" 7 85 320238 2125 4042 73728 4450 404583
ОУ "Васил Левски" 4 34 173612 850 1692 38109 2920 217183
Дейност 326
ПГ по СС 5 124 548043 3100 12028 6200 5620 574991
ПГХТД"Проф.д-р Ас.Златаров" 9 166 682644 4150 34442 8300 6880 736416
Дейност 332 
ПГХТД"Проф.д-р Ас.Златаров" 1 23 59707 59707
Дейност 338 
ДГ "Китка" 6 2970 22494 25464
ДГ "Калина Малина" 7 3465 3465
ДГ "Зорница" 6 2970 2970
СУ "Васил Левски" 8 3960 29992 33952
СУ "Хан Исперих" 1 495 3749 4244
ОУ "Н.Й.Вапцаров" 9 4455 33741 38196
ОУ "Св.Кл.Охридски" 5 2475 18745 21220
ПГ по СС 2 990 7498 8488
Дейност 337 
ЦПЛР - ОДК 25 255 69310 69310

Информация за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2021 год.



Лист1

				РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - бюджет 2021 година

				ДЕЙНОСТИ "ОБРАЗОВАНИЕ"		стандарт институция, стандарт паралелка, стандарт ученик, средства регионален коефициент		неразпределени		самостоятелна форма на обучение		неразпределени		Задочна форма на обучение		Допълващ стандарт за материална база		неразпределени		Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование		неразпределени		Норматив за ученик на ресурсно подпомагане 		неразпределени		Норматив за подпомагане храненето на децата от ПГ в детските градини и училищата и учениците от І-ІV кл. 		неразпределени		Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VII клас 		неразпределени		Норматив за стипендии 		неразпределени		Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап		Средства за занимания по интереси за институция		Средства за занимания по интереси за ученик		неразпределени		Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП		неразпределени		Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси		неразпределени 		ВСИЧКО РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА				НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ В ПРБ - за разчетен по-голям брой деца/ученици в ЗДБ, самостоятелна форма на обучение и за подпомагане на заплащането на такси по чл. 283 от ЗПУО

				311 - детски градини		2010439		32168																				20210																												2030649		79194		32168

				318 - подготвителна полудневна група в училище				22420																																																0				22420

				322 - неспециализирани училища		4072758		35869								33125		525										51606		3478		708037		57165		27057		2815		24930		11400		39750		570		690		105						4969353		29564		97245

				321 - ЦСОП		776934		10990								1575												940												1850												5000				786299				10840

				326 - професионални гимназии		1230687		27040								7250																				46470				14500		3800		8700												1311407				27040

				332 - общежития		59707																																																		59707				0

				338 - приобщаващо образование																21780				116219		11247																														137999				11247

				337 -  ЦПЛР-ОДК		69310																																																		69310		52043		0

						8219835		128487		0		0		0		41950		525		21780		0		116219		11247		72756		3478		708037		57165		73527		2815		41280		15200		48450		570		690		105		5000		0		9364724		160801		200960

																																																								9726485















Лист2

		ДЕЙНОСТИ "ОБРАЗОВАНИЕ"		стандарт институция, стандарт паралелка, стандарт ученик, средства регионален коефициент		индивидуална форма на обучение		вечерна форма на обучение		самостоятелна форма на обучение		Задочна форма на обучение		Допълващ стандарт за материална база		Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование		Норматив за ученик на ресурсно подпомагане 		Норматив за подпомагане храненето на децата от ПГ в детските градини и училищата и учениците от І-ІV кл. 		Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VII клас 		Норматив за стипендии 		Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап		Средства за занимания по интереси за институция		Средства за занимания по интереси за ученик		Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП		ВСИЧКО

		311 - детски градини		1589808																23030												15		1612853		ВСИЧКО

		318 - подготвителна полудневна група в училище		19132																1128														20260		21388

		322 - неспециализирани училища		3262256		4356								34950						56400		583042		29493		13221		11400		36907		855		4032880		4803504

		321 - ЦСОП		713277										1950						1504				1392										718123		722969

		326 - професионални гимназии		991794				34056						7800										30264		12168		3800		8237				1088119		1184444

		332 - общежития		58950																														58950		58950

		338 - приобщаващо образование														16605		98226																114831		229662

		ОДК		53460																														53460		53460

		12% от средства за занимания по интереси в ПРБ																												6156				6156		12312

		 неразпределени самостоятелна форма на обучение в ПРБ								31211																								31211		6156

		Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси в ПРБ																																6000		31211

		неразпределен резерв в ПРБ		137176		0		3784		7935		16497		600		0		0		3478		19925		3095		234		0		3060		300		196084		6000				 

		ВСИЧКО																																7938927		7938927

		неразпределен резерв за разчетени повече ученици  		39087																														7938927		15068983

		неразпределен резерв за разчетени повече ученици8		2848																														0		7938927

		дейност 318		неразпределен резерв за разчетени повече ученици8		2848																														7130056

		дейност 322		неразпределен резерв за разчетени повече ученици		40763

		дейност 332		неразпределен резерв за разчетени повече ученици		3733

		дейност 326		неразпределен резерв за разчетени повече ученици		16737

		дейност 321		неразпределен резерв за разчетени повече ученици		34007





Лист3

		Информация за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2021 год.



		Дейност/институция		Брой групи/           паралелки		Брой деца/       ученици към 01.01.2021 г.		Средства за стандарти институция  паралелка ученик		Допълващ стандарт за материална база		Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование		Норматив за ученик на ресурсно подпомагане 		Норматив за подпомагане храненето на децата от ПГ в детските градини и училищата и учениците от І-ІV кл.		Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VII клас 		Норматив за стипендии 		Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап		Средства за занимания по интереси		Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП		Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси		ВСИЧКО

		Дейност 311 

		ДГ "Китка"		4		96		355890								3666														359556

		ДГ "Калина Малина"		5		125		453834								5546														459380

		ДГ "Зорница"		4		91		339122								2914														342036

		ДГ "Пролет"		4		100		369216								4230														373446

		ДГ "Синчец" 		1		28		126996								1410														128406

		ДГ "Слънчо"		1		13		79972								564														80536

		ДГ "Здравец"		1		22		107443								752														108195

		ДГ "Радост"		1		12		77186								658														77844

		ДГ "Горска теменужка"		1		20		100780								470														101250

		Дейност 321 

		ЦСОП "ХЕЛА"		9		63		776934		1575						940						1850						5000		786299

		Дейност 322 

		СУ "Васил Левски"		28		577		1644837		14425						21902		253442		15312		14330		19210		15				1983473

		СУ "Хан Исперих"		21		441		1265157		11025						15886		203099		11745		10600		15130		585				1533227

		ОУ "Н.Й.Вапцаров"		8		132		435383		3300						5828		91807						5860		90				542268

		ОУ"Христо Ботев"		5		56		233531		1400						2256		47852						3580						288619

		ОУ "Св.Кл.Охридски"		7		85		320238		2125						4042		73728						4450						404583

		ОУ "Васил Левски"		4		34		173612		850						1692		38109						2920						217183

		Дейност 326

		ПГ по СС		5		124		548043		3100										12028		6200		5620						574991

		ПГХТД"Проф.д-р Ас.Златаров"		9		166		682644		4150										34442		8300		6880						736416

		Дейност 332 

		ПГХТД"Проф.д-р Ас.Златаров"		1		23		59707																						59707

		Дейност 338 

		ДГ "Китка"				6						2970		22494																25464

		ДГ "Калина Малина"				7						3465																		3465

		ДГ "Зорница"				6						2970																		2970

		СУ "Васил Левски"				8						3960		29992																33952

		СУ "Хан Исперих"				1						495		3749																4244

		ОУ "Н.Й.Вапцаров"				9						4455		33741																38196

		ОУ "Св.Кл.Охридски"				5						2475		18745																21220

		ПГ по СС				2						990		7498																8488

		Дейност 337 

		ЦПЛР - ОДК		25		255		69310																						69310

								8219835		41950		21780		116219		72756		708037		73527		41280		63650		690		5000		9364724

								дейност 		Резерв компонент от формулата		Резерв самостоятелна форма на обучение		Неразпределен резерв - такси ДГ		Неразпределен резерв - за ЦБ

								311		15858				63336		200960

								322		29564		10995

								326				41048





