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О Т Ч Е Т 

 

за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз 

към 31.12.2018 година 
 

Изпълнението на общинския бюджет е организирано в съответствие със Закона за публичните финанси, 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. и нормативните и поднормативни актове свързани с 

приемането и отчитането на бюджета.  

Бюджетът на Община Разград за 2018 г. е приет от Общински съвет Разград с Решение № 496 по 

Протокол № 37/ 01.02.2018 г., като първоначалният му обем е 42 359 х. лв.  

В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2018 г. е в размер на 

46 848 х.лв., в т.ч. държавни дейности – 26 812 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните 

дейности – 20 036 х.лв. Увеличението спрямо първоначалния план е с 4 489 х.лв., в т.ч. държавните дейности 

– 2 254 х.лв. и местните дейности – 2 235 х.лв. 

 

І. Изпълнение на приходната част. 

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 45 697  х.лв. при уточнен план 46 848 х.лв. 

Процентът на изпълнение е 97,5%.  

Изпълнение на приходите за държавните дейности – 26 733 х.лв. или 99,7% от планираните 

приходи. Най-голям дял в приходите за държавни дейности заема общата субсидия, определена в ЗДБРД за 

2018 г. – 23 908 х.лв. или 89,4% от отчетените приходи. Целевите трансфери са в размер на 1 048 х.лв. и 

включват: 120 х.лв. от МОН за СУ"Хр.Ботев" за ремонт на плочници и коридори, 111 х.лв. за учебните 

заведения по национални програми на МОН, 647 х.лв. за вътрешноградски и междуселищни превози, 

безплатен превоз на ученици до 16-год.възраст, безплатни и по намалени цени пътувания, 108 х.лв. от МТСП 

по национални програми за осигуряване на заетост, 28 х. лв. от МК за разкопки на Регионален исторически 

музей и дейност на РБ“Проф.Б.Пенев“ и др.  

Реализираните собствени средства в звената от системата на образованието, работещи по системата на 

делегирани бюджети са в размер на 599 х.лв., от които 119 х.лв. от стопанска дейност, 339 х. лв. от наеми на 

земя и имущество, 138 х. от дарения и др. 

Преходният остатък към 31.12.2018 г., реализиран в делегираните държавни дейности е в размер на 1 

367 х.лв., включително 19 х.лв. по проекти, изпълнявани от училища. 

Изпълнение на приходите за общинските дейности -  18 964 х.лв. или 94,6% от планираните 20 036 

х.лв. 

Данъчни приходи 

С най-голям относителен дял в данъчните приходи е данък върху превозните средства – 47,4%, следван 

от данъка върху недвижимите имоти – 31,6% и данък върху придобиване на имущество по дарение и 

възмезден начин – 17,2%. В резултат на прилаганите през годините мерки и добрата организация, 

събираемостта на данъчните приходи през 2018 г. е 98,3%. 

(х.лв.) 

Видове приходи §§ План Отчет 

% 

изпълнение  

Патентен данък,в т.ч. данък за превоз на 

пътници 01-03 140  142 101,8% 

Данък върху недвижимите имоти 13-01 1 400 1 434 102,4% 

Данък върху превозните средства 13-03 2 150 2 150 100,0% 

Данък при придобиване на имущество по 

дарение и др. 13-04 900 779 86,6% 

Туристически данък 13-08 25 34  136,6% 

Други данъци 20-00 2 0,2 10,6% 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО 4 617  4 540 98,3% 

 

Неданъчни приходи 

С най-голям относителен дял са приходите от общински такси - 49,4%, следвани от приходите от 

управление на собственост – 45,5%.  

От общинските такси преизпълнение на плана има при таксите за ползване на домашен социален 

патронаж – 103,5%, за ползване на пазари и тържища - 105%, за технически услуги – 146% и за притежаване 

на куче – 137,2%. 

През 2018 г. изпълнението на приходите от продажба на общинска собственост е на 88,7%. 

Най-голям дял в нетните приходи от дейността си има ОП „Разградлес“ – 2 248 х.лв.,следвани от ОП 

„Ученическо столово хранене и почивно дело“ – 437 х.лв., ОП „Бизнес зона „Перистър“ – 348 х.лв., 

ОП“Общински пазари“ – 225 х.лв. и ОП „Обреден дом“ – 152 х.лв.  
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(х.лв.) 

Видове приходи §§ План Отчет 

% 

изпълнение  

Приходи от управление на собственост 24-00 5 175 4 842 93,6% 

Приходи от продажба на общинска 

собственост 40-00 536 475 88,7% 

Общински такси 27-00 5 462 5 255 96,2% 

Глоби, санкции и наказателни  лихви 28-00 356 614 172,3% 

Други неданъчни приходи  36-00 154 154 100,0% 

Данък ЗКПО, ДДС 37-00 -788 -837 106,2% 

Концесии 41-00 52 66 126,1% 

Дарения 45-00 67 67 100,0% 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО   11 014 10 636 96,6% 

 

Трансфери и финансирания 

Получените субсидии за местни дейности са 2 635 х.лв., от които обща изравнителна субсидия 1 594 

х.лв., субсидия за зимно поддържане и снегопочистване - 202 х.лв. и целева субсидия за капиталови разходи - 

839 х.лв. 

През 2018 г. са получени целеви трансфери в размер на 2 831 х.лв., от които 1 655 х.лв. по ПМС за 

ремонт на улици в населените места на Община Разград, 686 х.лв. от другите общини от област Разград 

трансфери за РИОСВ – отчисления за увреждане компонентите на околната среда, от МТСП 240 х.лв. за 

лични асистенти и 36 х.лв. за обществена трапезария, от МРРБ 180 х.лв. актуализация на идеен проект за 

реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води и 14 х.лв. за Общ устройствен 

план на Община Разград, 20 х.лв. от ПУДООС за селата Мортагоново, Островче и Стражец.  

За разходи по проекти са платени 191 х.лв. За втора година са възстановени 50 х.лв. от ползван през 

предходния програмен период временен безлихвен заем от сметката за чужди средства /набирателна сметка/ 

на Община Разград. 

В отчета е отразен и върнатият на МРРБ трансфер /ДДС за изграждане на канализация в кв.“Орел“/ - 

113 х.лв. 

Погасителните вноски по инвестиционния банков кредит от SG „Експресбанк” за инфраструктура са в 

размер на 700 х.лв., по заемите от Фонд „Енергийна ефективност” и Фонд „ФЛАГ” - 125 х.лв. и 20 х.лв. за 

покриване на банков кредит на ликвидираното търговско дружество „Общински пазари“ ЕАД съгласно 

решение на Общински съвет Разград. Временните безлихвени заеми за покриване на плащания по проекти по 

оперативни програми са в размер на 299 х.лв. Общината е превела на РИОСВ отчисления за увреждане 

компонентите на околната среда в размер на 1 742 х.лв. 

Преходният остатък, реализиран в местните дейности в края на периода, е в размер на 2 885 х.лв. 

 

ІІ. Изпълнение на разходната част. 

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 41 446 х.лв. при уточнен план 46 

848 х.лв. или изпълнението е 88,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 25 366 х.лв., за тяхното 

дофинансиране – 1 061 х.лв. и за общински дейности - 15 019 х.лв.  

В разходите за държавни дейности най-голям дял имат трудовите разходи - 20 064 х.лв. /79,1%/, за 

издръжка, други разходи и трансфери са разходвани 5 075 х.лв. /20%/, а за капиталови разходи – 227 х.лв. 

(0,9%).  

Разходите за дофинансиране на държавните дейности са обезпечени от постъпили средства от дарения, 

стопанска дейност и услуги в културните институти, работещи на делегирани бюджети и собствени бюджетни 

средства на общината.  

Структурата на отчетените разходи за общински дейности е следната: трудови  разходи – 5 352 х.лв. 

/35,6%/,  издръжка, данъци и такси – 7 178 х.лв. /47,8%/, стипендии, трансфери и субсидии, чл.внос и помощи 

по решения на Общинския съвет – 235 х.лв. /1,6%/, лихви по заеми – 134 х.лв. /0,9%/ и капиталови разходи – 2 

120 х.лв. /14,1%/.  

Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите във функция „Образование” – 

69,6%, а в местните дейности във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 

36,5%. 

Изпълнението на разходите по функции, групи и видове е следното: 

Функция „Общи държавни служби”  - разходвани са 3 318 х.лв., в т.ч. 1 672 х.лв. за държавни 

дейности, 949 х.лв. за местни дейности и 698 х.лв. за дофинансиране на държавните дейности. 

За трудови разходи на общинска администрация и кметствата са изразходвани 2 370 х.лв., за издръжка 

493 х.лв., данъци - 34 х.лв., помощи за лечение – 45 х.лв. и капиталовите разходи - 15 х.лв.  

Разходите, свързани с дейността на Общински съвет Разград са 362 х.лв., от които 321 х.лв. за трудови 

разходи, 39 х.лв. за издръжка и членски внос и 2 х.лв. за капиталови разходи. 
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Функция „Отбрана и сигурност“ – разходите са в размер на 183 х.лв. За дейностите на  Комисията за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, Детска педагогическа стая, 

обществени възпитатели, районни инспектори, денонощни дежурни и военни отдели със средства от 

държавата са разходвани 156 х.лв.  

И през 2018 г. се проведоха инициативи, съобразени с потребностите и желанията на конкретните 

училища и финансирани на проектен принцип. 

Със средства от собствени приходи община Разград е изразходвала 27 х.лв. за превантивни дейности за 

намаляване на последиците от бедствия и аварии, включително за управлението на язовирните стени и 

съоръженията към тях. 

Функция „Образование“ – изразходвани са 20 098 х.лв., от които 17 661 х.лв. за държавни дейности, 

242 х.лв. за тяхното дофинансиране и 2 195 х.лв. за общински дейности. 

Разглеждайки структурата на разходите във функцията, с най-голям относителен дял са трудовите 

разходи 15 335 х.лв. (76,3%), издръжката /в т.ч. и други разходи/ е 4 526 х.лв. (22,5%) и капиталовите разходи 

- 237 х.лв. (1,2%).  

Във функцията се отчитат разходите за: 

- 14 бр. неспециализирани училища – 10 965 х.лв., от които 178 х.лв. от собствени приходи на 

Община Разград за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата в селата Киченица, 

Осенец и Стражец и ремонтни дейности в сградата, ползвана от СУ“Хр.Ботев“ и 

ППМГ“Акад.Н.Обрешков“. През годината учебните заведения са получили 138 х.лв. от дарения и са 

реализирали 370 х.лв. собствени приходи. 

- Спортно училище – 332 х.лв., от които 20 х.лв. дофинансиране, осигурени от собствени 

приходи на Община Разград, за участия в национални и международни състезания и за лагери; 

- ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ – 568 х.лв. Собствените приходи  на училището са в размер на 87 

х.лв.; 

- Ученическо общежитие – 600 х.лв., от които 50 х.лв. дофинансиране със средства от Община 

Разград за ремонт на сградния фонд; 

- 3 бр. центрове за подкрепа за личностно развитие – УСШ, ЦУТНТ, ЦРД - 713 х.лв. За 

МУЦТПО до приключване на процедурата по вливане в ЦПЛР-ЦУТНТ са разходвани 41 х.лв.; 

- 20 бр. детски градини – 5 495 х.лв., от които 1 112 х.лв. са осигурени от собствени приходи на 

Общината. В издръжката на детските градини най-голям относителен дял имат разходите за храна - 

434 х.лв. и за вода, горива, енергия – 302 х.лв.; 

- Отдел „Образование“, в това число превоз ученици – 594 х.лв.; 

- ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело“, осъществяващо храненето на децата в 

училищата - 561 х.лв.; 

- Ресурсно подпомагане на децата и учениците – 200 х.лв. 

Във функцията са отразени и получените и разходвани целеви средства за безплатни учебници и 

учебни помагала в размер на 221 х.лв., за превозни разноски на педагогическия персонал – 55 х.лв., за работа 

с деца от уязвими групи -101 х.лв., за промяна в натуралните показатели – 110 х.лв., за обезщетения по 

НП“Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ – 441 х.лв., за безплатен превоз на ученици до 16-г. 

възраст – 429 х.лв. и др. 

Функция „Здравеопазване”  - разходвани са общо 1 282 х.лв. за обезпечаване дейността на 2 детски 

ясли с млечни кухни, 38 бр. здравни кабинети в училищата и детските градини, 4-ма здравни  медиатори, 

Общинския съвет по наркотични вещества  и Превантивно-информационния център и дейности, 

осъществявани от общината.  

Разходваните средства в държавните дейности в размер на 1 109 х.лв. са предимно за заплати и 

осигуровки – 97,7% от общия разход.  

Издръжката на детските ясли и млечни кухни, осигурена от общински приходи е в размер на 164 х.лв., 

от които 72 х.лв. за храна и 66 х.лв. за вода, горива, енергия.  

Разходите за дейността на медиаторите са в размер на 37 х.лв., а на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно-информационния център - 59 х.лв. 

От местни приходи са осигурени и средства за дезакаризация и дезинсекция – 8 х.лв. 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - разходвани са общо 4 109 х.лв. за 

обезпечаване дейността на 18 бр. социални услуги, за възнагражденията на персонала, нает по програми за 

временна заетост, за клубовете на пенсионери и инвалиди,  както и за присъдени издръжки и за компенсации 

за пътувания по вътрешноградския и междуселищен транспорт на различни категории лица. 

От 01.12.2018 г. е разкрита нова социална услуга Звено„Майка и бебе“ с капацитет 6 места. 

Средствата, които са изразходвани от тези социални услуги през 2018 г. са 3 103 х.лв., от които 10 х.лв. 

от дарения.  

Социалната услуга „Домашен социален патронаж“, обслужваща 455 бр. патронирани лица е изцяло 

местна дейност, финансирана от общината. През 2018 г. разходите за нея са в размер на 657 х.лв., от които 309 

х. лв. за издръжка, като най-големи са разходите за храна – 204 х.лв. Със средства от целева субсидия за 

капиталови разходи на ДСП е закупен хладилен шкаф за 2 х.лв.  

За ползването на социалната услуга „Обществена трапезария” от социално–слаби лица са разходвани 

36 х.лв., а за услугата „Личен асистент“– 240 х.лв. 

По национални програми за осигуряване на заетост през 2018 г. са разходвани 118 х.лв. 
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За присъдени издръжки и за компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищен 

транспорт на различни категории лица са изразходвани 176 х.лв., осигурени с държавен трансфер. 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е изцяло местна дейност. 

Общият разход за функцията е в размер на 5 483 х.лв., като най-големи са отчетените разходи за дейност 

„Чистота” – 2 368 х.лв. Във функцията са отчетени и разходите за улично осветление – 317 х.лв., текущи 

ремонти и ремонт улици – 1 416 х.лв., за управление на общинската собственост – 216 х.лв., за 

водоснабдяване и канализация – 496 х.лв., за озеленяване – 513 х.лв. и за екологични дейности – 157 х.лв. 

Част от дейностите се извършват от ОП „Паркстрой“ и ОП „Ремонтстрой“. За основен ремонт на уличната 

мрежа в гр. Разград са изразходвани 437 х.лв. – целеви остатък от 2017 г. По предложение на кметовете за 

селата са разходвани 145 х.лв. за ремонт на улици и 41 х.лв. за текущи ремонти. 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 3 359  х.лв. Извършените разходи в 

държавните дейности са на стойност 1 607 х.лв. като  46,5% от тях са за трудови разходи, 15,4% за издръжка и 

едва 8 х.лв. за капиталови разходи на Регионална библиотека, Регионален исторически музей и Художествена 

галерия и 37,5% за субсидии на читалищата.  

Изразходвани са  63 х.лв. за дофинансиране на ДД, като 43 х.лв. са от собствени приходи на трите 

културни институции. Община Разград дофинансира Регионален исторически музей с 10 х.лв. за подпомагане 

извършването на разкопки и с 5 х.лв. ХГ «Проф.И.Петров»  за организиране и провеждане на пленер 

«Мистика и реалност». За първа година бяха предвидени 5 х.лв. за дофинансиране на читалищата, които се 

разходваха на проектен принцип. 

В общински дейности са разходвани 1 689 х.лв. или 91% от планираните разходи. Тук се отчитат 

разходите за дейността на Капански ансамбъл, Общински културен център, Общинско радио Разград, Зоокът, 

ОП „Обреден дом“ и средствата за обезпечаване на мероприятията от културния и спортния календари на 

общината. Придобитите ДМА за тези звена са за 119 х.лв.Община Разград поема издръжката на сградите на 

Общинския културен център и филхармонията, с което подпомага дейността на Театрално музикален център - 

Разград.  

Във функция „Икономически дейности и услуги“ са отчетени разходите на ОП „Разградлес“, ОП 

„Бизнес зона „Перистър“, ОП“Общински пазари Разград“, Приюта за безстопанствени животни, разходите по 

проекти на общината, разходите за зимно поддържане и снегопочистване и за основен ремонт на общинската 

пътна мрежа, разходите за нерентабилни линии в транспорта и др. 

 Общият размер на отчетените разходи е 3 479 х.лв., което е 82,6% от плана. Разходите за нерентабилни 

линии в транспорта са единствената държавна дейност във функцията и за нея са разходвани 69 х.лв. 

Разходите за местните дейности са в размер 3 411 х.лв. За зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища са изразходвани 217 х.лв. През 2018 г. е завършен ремонтът на  общинския път RAZ  

1116/ІІ-49, Манастирско-Разград/-Островче на стойност 256 х.лв. Зарършено е изграждането на 

Кастрационния център към Приюта за безстопанствени животни и е закупено оборудване за него. 

 

Към 31.12.2018 г. просрочените задължения на Община Разград са 50 х.лв., които представляват едва 

0,1% от общия обем на разходната част на бюджета. Просрочените вземания са 1 058 х.лв., от които 301 х.лв. 

са начислени суми по образувани изпълнителни дела и неустойки и 168 х.лв. лихви. 

 

 III. Изпълнение на капиталови разходи. 

 Актуализираният план на разчета за капиталови разходи на Община Разград за 2018 г. е на стойност 

10 502 х.лв., включващ всички източници на финансиране. Реално отчетените капиталови разходи към 

31.12.2018 г. възлизат на 4 706 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери – 617 х.лв., с  преходен остатък от 

2017 г. -  1 082 х.лв., със собствени средства - 576 х. лв., с други източници на финансиране – 87 х.лв. и със 

средства от Европейския съюз – 2 344 х.лв. 

Планът е коригиран с допълнителни средства за ремонт на улици в населените места в Община Разград 

- 1 655 х.лв., допълнителен  целеви трансфер от МРРБ в размер на 180 х.лв. за актуализация на идеен проект 

за реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Разград и 20 х.лв. от 

ПУДООС за селата Мортагоново, Островче и Стражец. 

Някои от по-важните за общността обекти, реализирани през 2018 г. са: 

- основен ремонт на общинския път RAZ 1116/ІІ-49, Манастирско-Разград/-Островче за 256 х.лв.; 

- основен ремонт на улици в град Разград за 437 х.лв.; 

- основен ремонт на тротоари в град Разград за 98 х.лв.; 

- реконструкция на водопроводи в ж.к.“Орел“ гр.Разград“, включващ етап Източна част и етап Западна 

част – 458 х.лв.; 

- изграждане на кастрационен център за кучета – 159 х.лв. 

- изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк - Разград – 55 х.лв.; 

- изграждане на улично осветление на части в гр.Разград – 47 х.лв. 

 

IV. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. 

 През 2018 г. Община Разград не е теглила банкови или други кредити. Обслужването на вече 

усвоените кредити е извършвано съгласно погасителните им планове. 

 SG „Експресбанк“ 
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 Съгласно Решение № 583/24.06.2014 г. на Общински съвет Разград, Община Разград сключва договор 

за дългосрочен банков кредит № 597/11.12.2014 г. за инвестиционни проекти на стойност 7 000 000 лева. През 

2018 г. са внесени 700 х.лв. главница, 127 х.лв. лихви и 31 х.лв. годишна такса за управление на кредита. 

Остатъкът към 31.12.2018 г. е 4 200 х.лв., а срокът за погасяване е м.12.2024 г. 

 Фонд „ФЛАГ“ 

 Кредитът към фонд „ФЛАГ“ е в размер на 605 х.лв. и е изтеглен за съфинансиране на проект 

„Създаване на зелена и достъпна градска среда“. През 2018 г. по договор за кредит № 814/12.10.2015 г. са 

внесени 125 х.лв. главница, 1,6 х.лв. лихви и 0,6 х. лв. такса за управление на кредита, с което кредитът е 

погасен. 

   В изпълнение на Решение № 606/27.09.2018 г. на Общинския съвет са платени 20 х.лв. за покриване 

на остатъка от банков кредит на ликвидираното дружество „Общински пазари Разград“ ЕАД. 

 Съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община 

във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи 

и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети 

за изпълнението на бюджета на общината. 

 Съотношението на плащанията на общинския дълг на Община Разград за 2018 г. е 5,3% и отговаря на 

изискването по чл.32.ал.1 от ЗПФ. 

 

 V. Отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2018 

г. - 31.12.2018 г. 

През календарната 2018 г. Община Разград и второстепенните разпоредители с бюджет реализират 

проекти финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове по сключени договори за 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 

2014 – 2020 г., ОП „Околна среда 2014-2020“, ОП „Добро управление“, ОП за храни и/или материално 

осигуряване, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

В периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. разходите по проекти са на обща стойност 4 145 х.лв., от които 

по: 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

• проект „Приеми ме 2015“– 398 х.лв. 

• проект "Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от 

Община Разград"– 227 х.лв. 

• проект "Нови възможности за грижа" – 308 х.лв. 

• проект "Обучения и заетост за младите хора" – 203 х.лв. 

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

• проект "Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на 
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"  – 26 х.лв. 

• проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“  - 2 270 х.лв.; 

•  проект „Енергийна ефективност“ – 202 х.лв.; 

•  проект „Подкрепа грижите за деца“ – 24 х.лв. 

ОП „Околна среда 2014-2020“ 

• проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ – 248  х.лв.; 

ОП „Добро управление“ 

• проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център Разград" – 111 

х.лв.; 

ОП за храни и/или материално осигуряване 

• проект "Осигуряване на топъл обяд в община Разград" – 36 х.лв.; 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

• проект „Твоят час“ – 330 х.лв. 

Проект „Еразъм+“ – 9 х.лв. 


