
Приложение № 1 

 

 

 

С П Р А В К А 
 

за извършените корекции на бюджета през третото тримесечие на 2018 година 
 

 
 

Корекции по бюджета 

  

Размер 

/ в лева / 

Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2017 г.  ДО  30.09.2018 г. 

3 435 984 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 30.09.2018 г.  

 

                                                                    45 795 238 лв. 
в това число: 

 3 274 655 

161 329 

73 925 

22 712 

64 692 

 

• 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 третото тримесечие на 2018 година 

64 692 лв. 
 

Дарение от „ЕЙ ЕМ АЙ КАМЮНИКЕЙШЪН“ ООД 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

1 516 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Орхан Исмаил 

За ХГ“Проф.И.Петров“ - Разград 

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

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» 

Дарение  от СКМТ Лудогорец“ 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

960 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение  от Клуб „Том и Джери“ 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

96 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение  от Клуб „Киокушин“ 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

90 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение  от Коци Костов 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение  от Румен Тодоров Иванов 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение  от Сюлбие Юнузова 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

112 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение  от ЛК „Спорт атлетик“ 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

300 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение  от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Н.Икономов“  - Разград 

607 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от „Сиби-95“ ЕООД 

За Община  Разград 

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

дейност «Други дейности по културата» 
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Дарение от Антоанета Йорданова Костадинова, 10в 

клас 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

380 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от „Тракция“ АД 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Цветелина Младенова Маркова, випуск 

2008 г. 
За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

150 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Стоян Пламенов Петров, 10г клас 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

400 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Теодор Йорданов Тодоров, 8в клас 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

400 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Надя Керчева Добрева, 8б клас 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

360 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Теодор Йорданов Иванов, 8в клас 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Кремена Костадинова Стоянова, 9г клас 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

400 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Галя Григорова Ралева, випуск 88 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

540 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от „Антибиотик Разград“ АД 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от НЧ“Заря-1898“ с.Хаджидимитрово 

За Капански ансамбъл - Разград 

1 100 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Община Свищов 

За Капански ансамбъл - Разград 

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

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Иван Маринов 

За Капански ансамбъл - Разград 

1 200 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Раим Джеватов Раимов 

За ОУ“Отец Паисий“  - Разград 

3 627 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Сдружение „Хармония, спорт и здраве“ 

За ДГ № 5 „Незабравка“ - Разград 

86 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини“ 

Дарение от „Прокредит банк България“ЕАД 

За Регионален исторически музей - Разград 

4 500 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» 

Дарение от Община Созопол 

За Капански ансамбъл - Разград 

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

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Община Генерал Тошево 

За Капански ансамбъл - Разград 

3 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от «Валентинов-В» ЕООД - гр.Разград  

за Община Разград 

10 000 функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност“Други дейности по икономиката“ 

Дарение от ЕТ«Боян Смиленов – АЛИС» -

гр.Търговище 

за Община Разград 

10 000 функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност“Други дейности по икономиката“ 

Дарение от «Стефанов ЦСЯ» ЕООД – гр.Шумен 

за Община Разград 

10 000 функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност“Други дейности по икономиката“ 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За СУ“Хр.Ботев“  - Разград 

63 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

Дарение от Фондация за Разград 

За ОУ“В.Левски“  - Разград 

1 705 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 
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Дарение от Христина Пенчева Белева 

за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 

Разград 

700 функция «Социалнто осигуряване, подпомагате и грижи», 

дейност «Дневни центрови за лица с увреждания» 

Дарение от АЕЦ-Козлодуй ЕАД 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

2 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 
 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през третото тримесечие на 2018 година 

65 874 лв. 
 

За преместване на ППМГ «Акад.Н.Обрешков» -

Разград в нова сграда 

30 000 функция «Образование», 

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

За хидроизолация на покрива на СУ «Хр.Ботев» - 

Разград 

11 374 функция «Образование», 

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

За спешен ремонт на покрива на централния корпус 

на ОУ»Н.Икономов» - Разград 

24 000 функция «Образование», 

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

За организация и провеждане на селския празник на 

с.Липник 

500 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност”Други дейности по икономиката“ 
 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през третото тримесечие на 2018 година 
 

Заповед № РД-526-526/24.07.2018 г. на Директора на 

ПГССХВТ“А.Кънчев“ – Разград 

 

 

 

-3 500 

+8 500 

-5 600 

+600 

 

функция”Образование”,  

дейност”Професионални училища и паралелки за 

професионална подготовка“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 «Издръжка» 

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

санкции“ 

Заповед № 273/20.07.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-88 

+88 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 381/25.07.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-1 561 

+1 561 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 91/30.06.2018 г. на Директора на 

Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

 

+9 203 

+751 

 

-9 954 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» - дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 944/31.07.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

 

+40 

-40 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 950/03.08.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Бизнес зона „Перистър“ - Разград 

 

 

 

-300 

+300 

-2 000 

+2 000 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № РД 08-360-360/27.07.2018 г. на Директора 

на ОУ“В.Левски“ – Разград 

 

 

 

-4 777 

+4 777 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 51-00 «Основен ремонт» 
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Заповед № 982/07.08.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Общински пазари Разград“ 

 

 

 

-357 

+357 

-206 

+206 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Общински пазари и тържища“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 983/07.08..2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Ученическо столово хранене и почивно 

дело“- Разград 

 

 

+2 600 

-2 600 

Функция“Образование“ 

дейност”Столове“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1064/29.08..2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

 

+200 

-200 

 

+1 575 

-1 575 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1065/29.08.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

 

 

 

 

 

+4 995 

-4 995 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното строителство“ - 

ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 858-098/27.08.2018 г. на Директора на 

ОУ“Д-р П.Берон“ – с.Осенец 

 

 

 

-4 381 

+3 991 

+390 

 

 

 

-600 

+600 

 

+1 376 

+324 

 

-1 700 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-148/30.08.2018 г. на Директора на 

ОУ“Н.Вапцаров“ – Разград 

 

 

 

-20 000 

+20 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 640/30.08.2018 г. на Директора на 

ОУ“Н.Икономов“ – Разград 

 

 

-80 

+80 

функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието“ – ДД 

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

санкции““ 

Заповед № 638/29.08.2018 г. на Директора на 

ОУ“Н.Икономов“ – Разград 

 

 

 

-1 600 

+1 600 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № РД-23-322/03.09.2018 г. на Директора на 

ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

 

-30 000 

+30 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 1095/04.09.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

-5 400 

+5 400 

 

-4 142 

 

+4 142 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 134/03.09.2018 г. на Директора на 

Регионална библиотека“Проф.Б.Пенев“- Разград 

 

 

 

-10 000 

-5 000 

+15 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед 1109/11.09.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Общински пазари Разград“ 

 

 

 

--628 

+628 

-651 

+651 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Общински пазари и тържища“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № ФД-103-39-13.09.2018 г. на Директора на 

ОУ“О.Паисий“-с.Дянково 

 

 

 

-565 

+565 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед 1156/20.09.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Разградлес“ 

 

 

 

 

+3 720 

-3 720 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по селско и горско стопанство, 

лов и риболов“ - ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-15-51/18.09.2018 г. на Директора на 

ЦПЛР-Ученическо общежитие – Разград 

 

 

-2 500 

+2 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 299/11.09.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 7 „В.Левски“ - Разград 

 

 

-1 000 

+752 

+248 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 37/17.09.2018 г. на Директора на 

ОУ“Г.С.Раковски“-с.Раковски 

 

 

 

-3 807 

+3 291 

+516 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-22-22/25.09.2018 г. на Директора на 

ПГССХВТ“А.Кънчев“ – Разград 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Професионални училища и паралелки за 

професионална подготовка“ – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 46/28.09.2018 г. на Директора на 

Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-5 000 

-1 500 

+6 500 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 15/27.09.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-1 590 

+1 590 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

Заповед № 16/27.09.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

+2 644 

-2 644 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 50/26.09.2018 г. на Директора на 

ОУ“Кирил и Методий“-с.Киченица 

 

 

 

-756 

+756 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

Заповед № 17/26.2018 г. на Директора на ДГ 

 „Осми март“ – с.Дянково 

 

 

+21 500 

-24 000 

+2 500 

 

 

-3 000 

+2 500 

+500 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 2/25.09.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 3 „Приказка“ - Разград 

 

 

-7 500 

+7 500 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

Заповед № 8/28.09.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

-3 600 

+3 600 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № 9/28.09.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

-10 

+10 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 27/01.10.2018 г. на Директора на 

ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

 

 

 

-1 579 

+1 579 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 113/01.10.2018 г. на Директора на 

ОУ“И.Тургенев“ – Разград 

 

 

 

+1 000 

-1 000 

 

-726 

+726 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-08-081-081/01.10.2018 г. на Директора 

на ОУ“В.Левски“ – Разград 

 

 

 

+8 598 

-31 328 

+36 

 

+22 694 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 157/01.10.2018 г. на Директора на 

Регионална библиотека“Проф.Б.Пенев“- Разград 

 

 

 

+1 000 

-1 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

Заповед № 888/118/01.10.2018 г. на Директора на 

ОУ“Д-р П.Берон“ – с.Осенец 

 

 

 

-2 163 

 

+2 163 

 

-20 

+20 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

санкции“ 
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Заповед № ФД 132-040/28.09.2018 г. на Директора на 

ОУ“Елин Пелин“ – с.Стражец 

 

 

 

-900 

+900 

-1 325 

+1 325 

 

 

 

-584 

+584 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 15/28.09.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 5 „Незабравка“ - Разград 

 

 

-1 000 

+1 000   

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 1215/04.10.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За Общински културен център - Разград 

 

 

-2 120 

+2 120 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед №.1189/28.09.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-1 800 

-2 000 

 

+3 800 

 

-6 000 

+6 000 

 

-1 000 

+1 000 

 

 

-1 400 

+1 400 

 

 

-9 000 

+1 300 

+100 

 

+7 600 

 

-4 000 

+4 000 

 

-500 

+500 

 

-500 

+500 

 

 

+2 000 

-2 000 

+2 000 

-2 000 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

дейност“Център за настаняване от семеен тип“-ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

Домове за възрастни хора с увреждания“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

дейност”Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Дневен център за възрастни хора с увреждания“ 

– ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Център за обществена подкрепа“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Домове за стари хора“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

санкции“ 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № РД 15-37-1/28.09.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

+200 

-200 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № РД 15-37/28.09.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

 

-955 

-110 

 

+1065 

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 № 12/28.09.2018 г. на Директора на Спортно 

училище-Разград 

 

 

-1 000 

+1 000 

 

 

 

+4 000 

-4 000 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Спортни училища“ – дофинансиране с приходи с 

общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № РД-048/28.09.2018 г. на Директора на 

ОУ“Отец Паисий“ – Разград 

 

 

 

-15 561 

+15 561 

 

-111 

-632 

+743 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

санкции“ 

Заповед № 1234/08.10.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

-3 510 

 

+3 500 

+10 

функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

санкции“ 

Заповед № 1246/10.10.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За Капански анкамбъл - Разград 

 

 

-3 000 

 

+2 500 

+500 

функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

санкции“ 

Заповед № 1258/12.10.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Ученическо столово хранене и почивно 

дело“- Разград 

 

 

-500 

+500 

Функция“Образование“ 

дейност”Столове“ - ОД 

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

санкции“ 

Заповед № 1208/03.10.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

 

 

 

 

+10 000 

-10 000 

 

 

+1 170 

-1 170 

 

 

-50 

+50 

 

 

-255 

+255 

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“ 

 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Отбранително-мобилизационна подготовка“- ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Доброволни формирования за защита при 

бедствия“- ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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+533 

-533 

 

 

+695 

-695 

 

 

 

 

+500 

-500 

 

-55 

+55 

 

 

 

+455 

-455 

 

 

-1 160 

+1 160 

 

-8 800 

+8 800 

 

 

 

-300 

+300 

 

+620 

-990 

+370 

 

-10 

+10 

 

-1 200 

+1 200 

 

+4 850 

+550 

 

-5 400 

 

 

 

-100 

+100 

 

-455 

+455 

 

+1 359 

+119 

 

-2 196 

+718 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на дейностите 

по жилищното строителство“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Водоснабдяване и канализация“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

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

санкции» 

дейност”Други дейности по жилищното строителство“ - 

ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 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“  

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и социалния отдих“ 

- ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Спортни бази и 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“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на дейностите 

по транспорта и пътищата“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - 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“ 

§§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации“ 

 


