
Приложение № 1 

 

 

 

С П Р А В К А 
 

за извършените корекции на бюджета през второто тримесечие на 2018 година 
 

 
 

Корекции по бюджета 

  

Размер 

/ в лева / 

Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2018 г.  ДО  30.06.2018 г. 

875 390 лв. 

Първоначален общ обем на бюджета, приет от 

Общински съвет на сесия на 01.02.2018 г.  

                                                               42 359 254 лв. 

 

 

 

Уточнен общ обем на бюджета към 30.06.2018 г.  

 

                                                                    43 234 644 лв. 
в това число: 

 778 753 

96 637 

73 925 

22 712 

 

• Субсидии, трансфери и др.приходи 

• Дарения , в т.ч.: 

- първо тримесечие                                   

               - второ тримесечие                

               - трето тримесечие 

               - четвърто тримесечие                  

в това число: 

КОРЕКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД, 

съгласно чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси 
 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ 

през второто тримесечие на 2018 година 

22 712 лв. 
 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За СУ“Хр.Ботев“  - Разград 

60 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Училищното настоятелство  

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

700 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от КТ“Нашенска шевица“-гр.Разград 

За Капански ансамбъл – Разград 

200 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Екатерина Александрова Портянова –

ДТШ“Сладури“ 

За Капански ансамбъл – Разград 

250 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Галина М.Терзиева 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

140 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Фериде Тасим 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Стефка Салимова 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от проф.Пламен Радев 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

450 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Училищното настоятелство  

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

1 500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Фондация „Глобални библиотеки“ 

За РБ“Проф.Б.Пенев“ 

2 130 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» 

Дарение от „Антибиотик Разград“ АД 

За Капански ансамбъл – Разград 

350 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от КСТ „Фламинго 98“- Русе 

За Капански ансамбъл – Разград 

250 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 
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Дарение от Култура направление ОбНС-Търговище 

За Капански ансамбъл – Разград 

600 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от ученици 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

2 110 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Сдружение „Лудогорие“ 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

4 320 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Лайънс клуб 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

3 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от родители 

За ДГ № 3 „Приказка“ - Разград 

400 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини“ 

Дарение от Риза Айдънов Исмаилов 

за Център за настаняване от семеен тип за деца -

Разград 

300 функция «Социалнто осигуряване, подпомагате и грижи», 

дейност «Центрове за настаняване от семеен тип» 

Дарение от „Семпе-2“ООД 

за Център за настаняване от семеен тип за деца - 

Разград 

200 функция «Социалнто осигуряване, подпомагате и грижи», 

дейност «Центрове за настаняване от семеен тип» 

Дарение от СНЦ“Одисея“ 

за Център за настаняване от семеен тип за деца - 

Разград 

1 000 функция «Социалнто осигуряване, подпомагате и грижи», 

дейност «Центрове за настаняване от семеен тип» 

Дарение от Обществен съвет 
За ДГ № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

532 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини“ 

Дарение от родителски колектив на деца от 
ДТА“Лудогорче“ 

За Капански ансамбъл - Разград 

1 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Олга Мариянова Събева 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

250 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от „КОНСИС“ ЕООД 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

300 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Валентина Великова Падалски 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от ученици 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

1 570 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 
 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през второто тримесечие на 2018 година 

70 921 лв. 
 

За провеждане на концерт на Академичния оркестър 

на консерваторията в гр.Берн, Швейцария, със 

солисти Теодосий Спасов джаз трио 

6 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За награден фонд на традиционната колоездачна 

обикалка на обекти, реновирани с европейски 

средства, с участието на деца, младежи и граждани, 

организирана в рамките на Кампания“Дни на Европа 

в Разград 2018 г.“ 

290 Ф-я «Икономически дейности и услуги», 

Д-ст «Други дейности по икономиката» 

За изплащане на индивидуални парични награди на 

удостоените с наградите: „Отличник на випуска“, 

„Студент на годината“, на името на Никола Икономов 

и „Златен пегас“ 

17 340 функция «Образование», 

дейност «Други дейности по образованието» 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За организация и провеждане на общоселския 

празник на с.Дянково 

1 500 Ф-я «Икономически дейности и услуги», 

Д-ст «Други дейности по икономиката» 

За изработване на тежести за ремонт на часовника на 

Часовниковата кула в Разград 

984 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За подаръци, кетъринг и торта за Деня на „ин витро“ 

децата - 31.05.2018 г. 
407 Ф-я «Икономически дейности и услуги», 

Д-ст «Други дейности по икономиката» 
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За изграждане на улично осветление по ул.“Северен 

булевард“ и част от ул.“В.Левски“ в Разград 

44 400 Ф-я «Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда» 

Д-ст «Осветление на улици и площади» 
 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през второто тримесечие на 2018 година 
 

Заповед № РД 15-202-1/17.04.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед №.407/04.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

+46 532 

+2 000 

+23 239 

+133 

 

+1 440 

 

-46 532 

-2 000 

-23 239 

-133 

 

-1 440 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Защитени жилища“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 493/25.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Ремонтстрой“-Разград 

 

 

 

 

-19 890 

+19 890 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното строителство“ - 

ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД 15-212-1/17.04.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

-150 

+150 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФД-32-112/20.04.2018 г. на Директора на 

ОУ“О.Паисий“-с.Дянково 

 

 

 

-700 

+700 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 138/25.04.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

-13 289 

+13 289 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 521/30.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 520/30.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

 

+400 

-400 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

Заповед № 576/11.05.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За кметство с.Ушинци 

 

 

 

 

-500 

+500 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 574/11.05.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

 

 

 

 

 

-3 800 

+3 800 

 

-2 000 

+2 000 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на дейностите 

по жилищното строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД 08-317-317/22.05.2018 г. на Директора 

на ОУ“В.Левски“ – Разград 

 

 

 

-700 

+700 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 57/28.05.2018 г. на Директора на 

Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

 

-1 380 

+1 380 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» - дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД 15-244-3/31.05.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

 

+2 000 

+310 

 

-2 310 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-244-2/31.05.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

+83 

+10 

 

-93 

функция”Образование”,  

дейност”Спорт за всички“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-23-246/31.05.2018 г. на Директора на 

ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

-2 000 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 692/05.06.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-300 

+300 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-15-170/13.06.2018 г. на Директора на 

ЦПЛР-Ученическо общежитие – Разград 

 

 

-1 300 

+1 300 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 253/20.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 7 „В.Левски“ - Разград 

 

 

-162 

+162 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 807/29.06.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ЦПЛР - Център за работа с деца – Разград 

 

 

-250 

+250 

функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед № 255/20.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-960 

+960 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед № 254/20.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-310 

+310 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 258/26.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 14 „Славейче“ - Разград 

 

 

-1 317 

+1 317 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФС-02-280/26.06.2018 г. на Директора на 

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“-с.Ясеновец 

 

 

 

-200 

+200 

-6 070 

+6 070 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 262/28.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 7 „В.Левски“ - Разград 

 

 

-117 

+117 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № РД15-135/25.06.2018 г. на Директора на 

ОУ“Н.Вапцаров“- Разград 

 

-60 

+60 

В приходната част 

§§ 24-00 «Приходи и доходи от собственост» 

§§ 36-00 «Други приходи» 

Заповед № 74/28.06.2018 г. на Директора на 

Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-600 

+600 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № ФД-55-135/28.06.2018 г. на Директора на 

ОУ“Отец Паисий“-с.Дянково 

 

 

 

-1 570 

+1 570 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 163/27.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 „Осми март“ – с.Дянково 

 

 

-21 

+21 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № 196/27.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 3 „Приказка“ - Разград 

 

 

-21 

+21 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № 250/27.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

-250 

+250 

 

+603 

-603 

 

-1 307 

+1 307 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Ресурсно подпомагане” – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 143/29.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

-2 000 

+2 000 

 

-195 

+195 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 179/28.06.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 11 „Детелина“ - Разград 

 

 

-7 142 

+6 496 

+646 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 815/02.07.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За Капански анкамбъл - Разград 

 

 

-22 500 

+12 000 

+9 600 

+900 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

Заповед № 814/02.07.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

-8 800 

+8 424 

+376 

 

-6 000 

-7 000 

-4 000 

 

+17 000 

 

 

+3 250 

-3 250 

 

-5 500 

+3 000 

+2 500 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-23-265/29.06.2018 г. на Директора на 

ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

 

-15 000 

+15 000 

 

-226 

+226 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Спорт за всички“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.806/29.06.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-2 000 

+2 000 

-300 

+300 

 

 

-1 000 

+1 000 

 

-800 

+800 

 

 

-1 000 

+1 000 

-1 000 

+1 000 

 

-5 000 

+5 000 

 

 

-1 000 

+1 000 

 

+1 000 

-1 000 

 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

дейност“Център за настаняване от семеен тип“-ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

Домове за възрастни хора с увреждания“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Дневен център за възрастни хора с увреждания“ 

– ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Център за работа с деца на улицата“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Център за обществена подкрепа“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 
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Заповед № 86/29.06.2018 г. на Директора на Спортно 

училище – Разград 

 

 

-5 760 

+5 760 

-400 

+400 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Спортни училища“ – дофинансиране с приходи с 

общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-264-1/29.06.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

-11 500 

+1 500 

+10 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

Заповед № РД 15-264-2/29.06.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

 

+1 000 

-1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-351/29.06.2018 г. на Директора на 

ОУ“Отец Паисий“-Разград 

 

 

 

-600 

+500 

+100 

 

-7 

+7 

 

+1 395 

+5 

 

-1 400 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Ресурсно подпомагане” – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по образованието” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 808/29.06.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

 

 

 

 

+10 000 

-10 000 

 

 

+870 

-870 

 

-1 830 

+1 830 

 

 

+608 

-608 

 

-100 

+100 

 

 

+1 480 

-1 480 

 

 

 

-200 

+200 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Дейност «Общински съвет» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Други дейности по вътрешната сигурност“- ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Отбранително-мобилизационна подготовка“- ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и училища“ - 

ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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+200 

-200 

 

 

 

-2 945 

+2 945 

 

 

-16 200 

+16 200 

 

+30 

-30 

 

 

-4 870 

+4 870 

+702 

-702 

 

-3 970 

-6 000 

+9 970 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

 

+3 000 

-3 340 

+340 

 

-5 

+5 

 

-1 200 

+1 200 

 

+6 400 

-6 400 

 

 

 

-215 

+215 

 

+1 465 

+44 

 

-1 509 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Водоснабдяване и канализация“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, административни 

санкции» 

дейност”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Ремонт и поддържане на улици“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Управление и контрол на дейностите по опазване 

на околната среда“-ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и социалния отдих“ 

- ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Спортни бази за спорт за всички“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Зоопаркове“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по културата“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на дейностите 

по транспорта и пътищата“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 826/05.07.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-300 

+300 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

 


