
 

П Р О Т О К О Л 

от 22.01.2021 г. 

        Днес,  22.01.2021 г.  в Общинска администрация Горна Малина, зала 

№ 1, от 11:00 часа се проведе работна среща на директорите на 

общинските образователни институции с главния счетоводител на 

общината г-жа Нонка Маслева и с гл. експерт ОКВМД г-жа Ганка 

Христова за обсъждане и одобряване на формула за делегираните от 

държавата бюджетни кредити на второстепенните разпоредители за 2021 г. 

и  за  изготвяне на бюджет 2021 година на  училищата и детската градина 

по параграфи и подпараграфи, съгласно ЗДБРБ 2021  и  чл. 280 и чл. 282 от 

Закона за предучилищното и училищно образование. 

След обсъждане, присъстващите приеха за разпределение от ПРБК на 

делегираните от държавата бюджетни кредити на второстепенните 

разпоредители с бюджет за 2021 г., както следва: 

1.  Между средищните ОбУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” -  

АПРИЛОВО, ОУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” –  ДОЛНО КАМАРЦИ  и 

СУ ”ХРИСТО БОТЕВ” -  ГОРНА МАЛИНА за дейност 322 и 326 

„Неспециализирани училища” 

ФОРМУЛАТА:   

СФ = 99 % СРБНСПНУ + 1% 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. 

 

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. 

Г-жа Нонка Маслева запозна директорите с разпределението на средствата 

от функция „Образование” и с новите моменти за финансиране на 



образователните институции от бюджетната 2021 г.  - Приложение № 1 

неразделна част от протокола.  

          Изготвените от директорите на общинските образователни 

институции бюджети за 2021 година по параграфи и подпараграфи, 

разбити по тримесечия,  да се представят в община Горна Малина в срок 

до 22.02.2021 година. 

Подписали протокола: 

 

НАКО НАКОВ……..П…….. 

ДИРЕКТОР НА СУ”ХРИСТО БОТЕВ”, ГОРНА МАЛИНА 

 

 

ВЕНЕТА ТАСКОВА  ……..П…….. 

ДИРЕКТОР НА ОбУ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, АПРИЛОВО 

 

 

ВАНЯ ДИМИТРОВА……..П…….. 

ДИРЕКТОР НА ОУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ДОЛНО КАМАРЦИ 

 

 

ЕЛЕНА НОЖАРОВА ……..П…….. 

ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” 
 

 

НОНКА МАСЛЕВА……..П…….. 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

ГАНКА ХРИСТОВА……..П…….. 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОКВМД 

 

 

Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679 
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