
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ф УНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ 

РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, СЪГЛАСНО 
РМС №304 ОТ 26.04.2016 година, 

изменено с РМС №920/02.11.2016 година



За функция образование при Община Велико Търново 
предлагаме следния вариант







ДЕЙНОСТ 318 – Подготвителна група в училище

 ЕРС за ППГ в детска градина и в
училище – 1117 лв. (увеличение
спрямо 2016 г. – 110 лева или 11%)



СТИПЕНДИИ 2017

•Норматив за стипендии 2017 година:
За ученик от гимназиален етап от обучение в 
неспециализираните училища – 87 лева
За ученик в професионална гимназия и професионална 
паралелка – 97 лева



338 ДЕЙНОСТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

В дейност 338 „Ресурсно подпомагане” се планират и отчитат
разходите по норматива за създаване на условия за приобщаващо
образование на деца и ученици на ресурсно подпомагане в детските
градини и училищата, в които възпитават и обучават децата и
учениците. Не по-малко от 40 на сто от размера на норматива се
разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане
на обучението на децата и учениците на ресурсно подпомагане. В
същата дейност се планират и отчитат разходите по норматив за
ресурсно подпомагане в детските градини, училищата и ЦПЛР, които
изпълняват дейностите по ресурсното подпомагане.



Дейност 326   
ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий" - професионална паралелка

ЕРС за професионални гимназии и
паралелки за професионална подготовка
– 2 000 лв. (увеличение спрямо 2016 г. –
182 лева или 10%)



БЮДЖЕТ 2017



ДЕЙНОСТ 324 – СПОРТНИ УЧИЛИЩА
ДЕЙНОСТ 332 – ОБЩЕЖИТИЕ

 ЕРС за спортно училище – 2 603 лв.
(увеличение спрямо 2016 г. – 152 лева
или 6 %)

 ЕРС за общежитие – 1 656 лв.
(увеличение спрямо 2016 г. – 116 лева или
8%)



ДЕЙНОСТ 332 – ОБЩЕЖИТИЕ

 ЕРС за общежитие – 1 656 лв.
(увеличение спрямо 2016 г. – 116 лева или
8%)



УСПЕШЕН БЮДЖЕТ 
2017 ГОДИНА
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