
                                З А П О В Е Д  
 

№ 69/22.03.2022 Г. 

с. Горна Малина  

 

               На основание чл. 38, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г., чл. 100, ал. 2 от Закона за 

Публичните финанси и във връзка с глава шестнадесета „Финансиране и 

имущество” от Закона за предучилищното и училищното образование и 

Протокол от 21.03.2022 г. от  работната среща на директорите на 

общинските образователни институции с гл. счетоводител и с гл. експерт 

ОКВМД в Община Горна Малина за обсъждане и приемане на формула за 

разпределение на бюджета във функция „Образование”,  

 

                                              УТВЪРЖДАВАМ: 

 
1. Формула за разпределение на средствата - делегирана от държавата 

дейност, получени по единни разходни стандарти за 2022 година между 

общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет - ОбУ ”Св. 

Св. Кирил и Методий” -  с. Априлово, ОУ ”Отец Паисий” –  Долно 

Камарци  и СУ ”Христо Ботев” - с. Горна Малина: 

СФ = 98% СРБНСПНУ + 2% Р,    

където: 
СФ – средства по формулата; 

СРБНСПНУ – средства от републиканския бюджет по натурални и стойностни 

показатели за неспециализирано училище; 

Р – резерв за неотложни и непредвидени разходи. 

Утвърдената формула за всяко училище от община Горна Малина се 

прилага от началото на бюджетната 2022 година и не може  да бъде 

променяна до края й.         

 

2. На основание чл. 282, ал. 22 от ЗПУО,  ДГ ”Вяра, Надежда,  Любов”  -  с. 

Горна Малина като единствена детска градина в общината работи без 

формула. 
 



Препис от заповедта да бъде връчена  на директорите на учебните 

институции – като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за 

изпълнение и на главния счетоводител на община Горна Малина за 

сведение. 

                 
Изготвил: _____П________ 

Ганка Христова, гл. експерт „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности” 

 

 

Съгласувал: _____П________ 

Нонка Маслева,  главен счетоводител 

                        

 

 

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ  _____П________ 

Кмет на община Горна Малина 

 

 
Заличена информация 

Съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679 

                          

 

 

 

 


