
Приложение № 1 

 

 

 

С П Р А В К А 
 

за извършените корекции на бюджета през първото тримесечие на 2018 

година 
 

 
 

Корекции по бюджета 

  

Размер 

/ в лева / 

Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2018 г.  ДО  31.03.2018 г. 

322 343 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 31.03.2018 г.  

 

                                                                42 681 597 лв. 
в това число: 

 248 418 

73 925 

73 925 

 

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 първото тримесечие на 2018 година 

73 925 лв. 
 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За СУ“Хр.Ботев“  - Разград 

93 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Български бизнес форум 

За ЦПЛР-Ученическа спортна школа „Р.Бухтев“ - 

Разград 

600 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие 

” 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Н.Й.Вапцаров“  - Разград 

103 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от фондация „Америка за България“ 

За ОУ „В.Левски“ - Разград 

60 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от частни лица 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

5 085 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Екатерина Александрова Портянова -

ДТШ“Сладури“ 

За Капански ансамбъл - Разград 

450 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от ЖОРО ЕФЕКТА ЕООД 

за Център за настаняване от семеен тип за деца - 

Разград 

400 функция «Социалнто осигуряване, подпомагате и 

грижи», 

дейност «Центрове за настаняване от семеен тип» 

Дарение от АНТИБИОТИК АД - Разград 

За ЦПЛР-Център за ученическо, техническо и научно 

творчество - Разград 

250 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие 

” 



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 Сдружение на българските начални 

учители 

За СУ“Хр.Ботев“  - Разград 

28 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Н.Й.Вапцаров“  - Разград 

126 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от КСТ“Фламинго“-гр.Русе 

За Капански ансамбъл - Разград 

250 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

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 частни лица 

За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

1 590 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през първото тримесечие на 2018 година 

1 020 лв. 
 

За званието „Почетен гражданин на Разград“ 1 020 Функция“Общи държавни служби“, 

дейност”Общински съвет“  
 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през първото тримесечие на 2018 година 
 

Заповед № 285/23.02.2018 г. на Директора на 

ОУ“И.Тургенев“ – Разград 

 

-11 619 

 

 

 

 

-11 619 

В приходната част 

§§ 88-00 „Събрани средства и извършени плащания 

за сметка на други бюджети“ 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 255/27.02.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

 

 

 

 

-6 000 

+6 000 

 

 

+3 617 

-3 617 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 

на околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 283/28.02.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ХГ“Проф.И.Петров“ - Разград 

 

 

 

-1 012 

+1 012 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 123/28.02.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

-1 336 

+1 336 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 



Заповед № 287/06.03.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За Капански анкамбъл - Разград 

 

 

-2 200 

+2 200 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 353/22.03.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Ремонтстрой“-Разград 

 

 

 

 

-500 

+500 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 

на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 156/23.03.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-5 880 

+5 880 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 469/27.03.2018 г. на Директора на 

ОУ“Н.Икономов“ – Разград 

 

 

 

-1 248 

+1 248 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 220/28.03.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-600 

+600 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 313/29.03.2018 г. на Директора на 

ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

 

 

 

-1 678 

+1 678 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 303/26.03.2018 г. на Директора на 

ОУ“И.Тургенев“ – Разград 

 

 

 

-800 

+800 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № ФС 02-209/29.03.2018 г. на Директора на 

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

 

-1 548 

+1 548 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД 15-198/29.03.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

-10 000 

+10 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-198-1/29.03.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

-500 

+500 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

Заповед № 109/02.04.2018 г. на Директора на Спортно 

училище – Разград 

 

 

-500 

+500 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 110/30.03.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

-500 

+500 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка 



Заповед № РД-286/30.03.2018 г. на Директора на 

ОУ“О.Паисий“ – Разград 

 

 

 

-5 000 

+5 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 222/03.04.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-4 

+4 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

Заповед № 158/23.03.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-52 000 

+52 000 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 414/10.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ЦПЛР-Междуучилищен център по ТПО– Разград 

 

 

-269 

+634 

-68 

 

-297 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 415/10.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-278 

+278 

-131 

+131 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-23-188/30.03.2018 г. на Директора на 

ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

 

-1 570 

+1 570 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД 15-202/30.03.2018 г. на Директора на 

СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

-10 000 

+10 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 



Заповед №.363/28.03.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-400 

+400 

-200 

+200 

 

-400 

+400 

 

-100 

+100 

 

 

 

-300 

+300 

-150 

+150 

 

 

+4 000 

-4 000 

 

-200 

+200 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Домове за възрастни хора с увреждания“ – 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Дневни центрове за възрастни хора с 

увреждания“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Центрове за работа с деца на улицата“ – 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 416/10.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

-20 000 

+20 000 

 

 

-97 

+97 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни  

санкции» 

Заповед № 147/31.03.2018 г. на Директора на 

ОУ“Г.С.Раковски“ – с.Раковски 

 

 

 

-3 889 

+3 889 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 443/16.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

За Общински културен център - Разград 

 

 

-4 000 

+4 000 

-100 

+100 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 



Заповед № 408/04.04.2018 г. на Кмета на Община 

Разград 

 

 

 

 

-10 000 

+10 000 

 

-1 117 

+1 117 

 

 

-1 212 

+1 212 

 

-250 

+250 

 

 

 

-2 000 

+2 000 

 

-1 200 

+1 200 

 

 

 

 

-300 

+300 

 

 

 

 

+500 

-500 

 

-602 

+600 

 

+2 

 

-44 000 

+44 000 

 

 

-33 600 

+33 600 

 

 

-284 

+284 

-100 

+100 

 

-1 340 

+1 340 

 

 

 

-100 

+100 

 

+6 000 

-6 000 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Други дейности по вътрешната 

сигурност“- ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Отбранително-мобилизационна 

подготовка“- ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 

училища“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - 

ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”  

дейност”Други служби и дейности по социалното 

осигуряване и подпомагане” – дофинансиране с 

приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

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”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Ремонт и поддържане на улици“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

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 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Радиотранслационни възли“ - ОД 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Други дейности по културата“ - ОД 



  

 

 

-1 000 

+1 000 

 

 

-170 

+170 

 

-300 

+300 

 

 

+276 

+126 

 

-402 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на 

дейностите по транспорта и пътищата“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

дейност”Други дейности по транспорт, пътища, 

пощи, далекосъобщения“ - ОД 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - 

ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 


