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О Т Ч Е Т 

 

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

към 31.12.2020 година 
 

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

за държавния бюджет на Република България за 2020 г., ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. и нормативните и поднормативни актове свързани с приемането и отчитането 

на бюджета.  

Бюджетът на Община Разград за 2020 г. е приет от Общински съвет Разград с Решение № 31 по Протокол № 

5/11.02.2020 г., като първоначалният му обем е в размер на 55 383 х.лв.  

В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2020 г. е в размер на 61 948 х. 

лв., в т.ч. държавни дейности – 36 720 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 25 228 х.лв. 

Увеличението спрямо първоначалния план е с 6 565 х.лв., в т.ч. за държавните дейности – 4 473 х.лв. и за местните 

дейности – 2 092 х.лв. 
 

І. Изпълнение на приходната част  
Независимо от усложнената епидемична обстановка, в следствие от пандемията от Ковид-19, изпълнението на 

приходната част на бюджета е в размер на 60 284  х.лв. при уточнен план 61 948 х.лв. Процентът на изпълнение е 

98,4%. 

Данъчни приходи 

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

данъка върху недвижимите имоти – 30,3% и данък върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 

19,4%. Събираемостта на данъчните приходи през 2020 г. е 101,5%. 

(х. лв.) 

Видове приходи §§ План Отчет % на изпълнение 

Патентен данък, в т.ч. данък за превоз на пътници 01-00 135  92 68,1 

Данък върху недвижимите имоти 13-01 1 430 1 507 105,4 

Данък върху превозните средства 13-03 2 200 2 366 107,5 

Данък при придобиване на имущество по дарение и др. 13-04 1 100 966 87,8 

Туристически данък 13-08 40 45 112,5 

Други данъци 20-00 0,2 0,8 400,0 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО 

 

4 905 4 977 101,5 
 

Неданъчни приходи 

С най-голям относителен дял са приходите от общински такси – 47,8% и приходите от управление на 

собственост –  46,1%.  

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

110,9%, за битови отпадъци – 108,1% и други такси по ЗМДТ – 108,6%.  

Най - голям дял в нетните приходи от дейността си има ОП „Разградлес“ –  2 212 х.лв., следвано от ОП „Бизнес 

зона „Перистър“ – 462 х.лв., ОП „Обреден дом“ – 455 х.лв., ОП УСПХД – 404 х.лв., ОП “Общински пазари“ – 254 х.лв. 

и ОП „Паркстрой“ гр. Разград– 7 х.лв. 

 (х. лв.) 

Видове приходи §§ План Отчет % на изпълнение 

Приходи от управление на собственост 24-00 7 325 5 162 70,5 

Общински такси 27-00 5 321 5 347 100,5 

Глоби, санкции и наказателни  лихви 28-00 320 567 177,2 

Други неданъчни приходи  36-00 375 355 94,7 

Данък ЗКПО, ДДС 37-00 -907 -921 101,5 

Приходи от продажба на общинска собственост 40-00 489 572 117,0 

Концесии 41-00 66 69 104,5 

Дарения 45-00 36 36 100,0 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО   13 025 11 187   85,9 
 

Субсидии и трансфери  

Общият размер на получените субсидии и трансфери за държавните дейности са в размер на 34 612 х.лв. Най-

голям дял в тях заема общата субсидия, определена в ЗДБРБ за 2020 г. – 32 696 х.лв. или 88,7% от отчетените приходи. 

Целевите трансфери  включват: 34 х.лв. от МОН за оборудване на физкултурен салон на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ 

гр.Разград и ОУ “Н. Вапцаров“ гр.Разград, 993 х.лв. от МОН за ремонт на сградата на ЦПЛР - Ученическо общежитие 

гр.Разград, 586 х.лв. за вътрешноградски и междуселищни превози, безплатен превоз на ученици до 16-год. възраст и 

безплатни и по намалени цени пътувания, 74 х.лв. по програми на МОН за учебните заведения, 138 х.лв. от МТСП по 

национални програми за осигуряване на заетост, 9 х.лв. от МК за ХГ „Проф. И. Петров“ гр. Разград за кураторска 

изложба - Среща на поколенията „Слънце и звезди“ и за отпечатване на каталог на международен пленер „Мистика и 
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реалност 2020“, 27 х.лв. за от МК за РБ „Проф.Боян Пенев“ гр.Разград по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност“ и за дейности в областта на библиотечното-информационното 

обслужване, 11 х. лв. от МФ за изграждане на Войнишки мемориал на гарнизон Разград и др.  

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

делегирани бюджети, са в размер на 473 х.лв., от които 138 х.лв. от стопанска дейност, 327 х.лв. от наеми на земя и 

имущество, 13 х.лв. от дарения и др. Внесените данъци в размер на 19 х.лв. 

Получените субсидии за местни дейности са 3 915 х.лв., от които обща изравнителна субсидия и субсидия за 

зимно поддържане и снегопочистване – 2 304 х.лв., целева субсидия за капиталови разходи - 995 х.лв. и целеви средства 

за текущи ремонти в гр. Разград, с.Побит Камък, с.Дряновец, с.Топчии, с.Ясеновец, с.Благоево и с.Киченица – 475 х.лв. 

и целеви трансфер от МФ за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване 

разпространението на Ковид-19 – 159 х.лв. В централния бюджет са възстановени 18 х.лв. През 2020 г. за местните 

дейности са получени целеви трансфери в размер на 2 014 х.лв., от които 1 234 х.лв. от другите общини от област 

Разград трансфери за РИОСВ – отчисления за увреждане компонентите на околната среда, 48 х.лв. за обществена 

трапезария, 1 219 х.лв. за асистенти за лична помощ, 38 х.лв. от ПУДООС за селата П. Камък, Топчии, Гецово, Липник, 

Раковски, Благоево и Дянково и за Общински център за събиране на опасни битови отпадъци. Предоставените 

трансфери са в размер на 674 х.лв., а възстановените – 2 х.лв. За поредна 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. 
 

Финансирания, остатъци 

Погасителните вноски по инвестиционния банков кредит от Банка ДСК /SG „Експресбанк”/ за инфраструктура 

са в размер на 700 х.лв. По заеми от Фонд „ФЛАГ” са получени 3 018 х.лв. и са погасени 2 006 х.лв. Временните 

безлихвени заеми за покриване на плащания по проекти по оперативни програми са в размер на 1 440 х.лв., а временно 

съхранените средства – 0,2 х.лв.  

Общината е превела на РИОСВ отчисления за увреждане компонентите на околната среда в размер на 1 980 х.лв. 

Към 31.12.2020 г. реализираният остатък е 7 630 х.лв., в т.ч. в държавните дейности – 3 523 х.лв.,  включително 

по проекти, изпълнявани от училища и в местните дейности – 4 107 х.лв. 
 

ІІ. Изпълнение на разходната част  
Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 52 653 х.лв. при уточнен план 61 948 х.лв. 

или изпълнението е 85% от плана. Разходите за държавни дейности са 33 359 х.лв., за тяхното дофинансиране – 1 310 

х.лв. и за общински дейности – 17 984 х.лв.  

В разходите за държавни дейности най-голям дял имат трудовите разходи – 27 076 х.лв. /81.2%/, за издръжка, 

други разходи и трансфери са разходвани 5 110 х.лв. /15.3%/ и за капиталови разходи – 1 173 х.лв. /3,5%/.  

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 – 7 452 х.лв. /41,4%/,  

издръжка, данъци и такси – 8 567 х.лв. /47,7%/, стипендии, трансфери и субсидии, членски внос и помощи по решения 

на Общинския съвет – 252 х.лв. /1,4%/, лихви по заеми – 204 х.лв. /1,1%/ и капиталови разходи – 1 509 х.лв. /8,4%/.  

Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите във функция „Образование” – 71,7%, а в 

местните дейности във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 31,6%. 

Функция „Общи държавни служби”  – разходвани са 4 366  х.лв., в т.ч. 1 950 х.лв. за държавни дейности, 1 231 

х.лв. за местни дейности и 1 185 х.лв. за дофинансиране на държавните дейности. 

За трудови разходи на общинска администрация и кметствата са изразходвани 3 122 х.лв., за издръжка 529 х.лв., 

за данъци - 28 х.лв., за помощи за лечение – 33 х.лв. и за капиталовите разходи - 164 х.лв.  

Разходите, свързани с дейността на Общински съвет Разград са 458 х.лв., от които 430 х.лв. за трудови разходи и 

28 х.лв. за издръжка и членски внос. 

В тази функция са отразени и разходите за провеждане на частични избори за кмет на с.Киченица в размер на 32 

х.лв. 

Функция „Отбрана и сигурност“ – разходите са в размер на 240 х.лв.  

За държавните дейности /Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

/МКБППМН/, Детска педагогическа стая, обществени възпитатели, районни инспектори, денонощни дежурни и военни 

отдели/ са разходвани 132 х.лв.  

В общинските дейности Община Разград е изразходвала 108 х.лв., от които за превантивни дейности за 

намаляване на последиците от бедствия, аварии, КОВИД-19 и за управлението на язовирните стени и съоръженията 

към тях - 95 х.лв. и за Звеното за охрана на обекти частна общинска собственост – 13 х.лв. 

Функция „Образование“ – изразходвани са 26 178 х.лв., от които 23 908 х.лв. за държавни дейности, 50 х.лв. за 

тяхното дофинансиране и 2 220 х.лв. за общински дейности. 

Разглеждайки структурата на разходите във функцията, с най-голям относителен дял са трудовите разходи 20 

904 х.лв. (79,9%), издръжката /в т.ч. и други разходи/ е 4 098 х.лв. (15,7%), а капиталовите разходи – 1 176 х.лв. (4,5%).  

Във функцията се отчитат разходите за: 

- 14 бр. неспециализирани училища – 14 241 х.лв., от които 29 х.лв. от собствени приходи на Община Разград за 

дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата в селата Киченица, Осенец и Стражец. През годината 

учебните заведения са получили 6 х.лв. от дарения и са реализирали 344 х.лв. собствени приходи; 
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- Спортно училище – 502 х. лв., от които 11 х. лв. дофинансиране, осигурени от собствени приходи на Община 

Разград; 

- ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ – 778 х. лв. Собствените приходи  на училището са в размер на 138 х. лв., а 

получените дарения – 7 х.лв.; 

- ЦПЛР-Ученическо общежитие – 1 589 х.лв., от които 835 х.лв. целеви трансфер за основен ремонт на сградния 

фонд  и 10 х.лв. за дофинансиране със собствени приходи на Община Разград; 

- 3 бр. центрове за подкрепа за личностно развитие – УСШ, ЦУТНТ, ЦРД – 968 х.лв., от които Община Разград е 

осигурила 423 х.лв. Извършени са капиталови разходи на обща стойност 22 х.лв. за закупуване на компютри и газов 

котел за ЦПЛР - ЦУТНТ и за спортни уреди за ЦПЛР – УСШ „Руси Бухтев“ гр. Разград; 

- 20 бр. детски градини – 6 479 х лв., от които 934 х.лв. са осигурени от собствени приходи на общината. В 

издръжката на детските градини най-голям относителен дял имат разходите за храна –  89 х.лв. и за вода, горива, 

енергия – 126 х.лв. Намалените разходи за издръжка са в резултат на продължителния период, в който детските градини 

не работиха заради пандемията от КОВИД–19. Изразходвани са 49 х.лв. за закупуване на компютри, лаптопи и 

устройства към тях, отоплителни съоръжения и уреди, детски съоръжения, фризери, перални; 

- Дейност “Други дейности по образованието“ – 544 х.лв., в т.ч. целеви средства за превоз на ученици – 367 х.лв. 

От собствени средства общината е разходвала 24 х.лв. за стимулиране на деца с изявени дарби.; 

- ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело“, осъществяващо храненето на децата в училищата – 687 

х.лв., в т.ч. 549 х.лв. собствени приходи на звеното, 65 х.лв. по мярка 60:40 на МТСП и 73 х.лв. от АСП по програма 

„Топъл обяд в условията на извънредна ситуация – 2020“; 

- Ресурсно подпомагане на децата и учениците – 264 х.лв.; 

- Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа /към ПГССХВТ “А.Кънчев“/ – 76 х.лв. 

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

в размер на 168 х.лв., за превозни разноски на педагогическия персонал – 78 х.лв., за постигнати резултати от труда на 

директорите на учебните и детски заведения – 62 х.лв., за работа с деца от уязвими групи – 131 х.лв., за промяна в 

натуралните показатели – 80 х.лв., за обезщетения по НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ – 755 

х.лв., за безплатен превоз на ученици до 16-г. възраст – 350 х.лв., за физическо възпитание и спорт – 16 х.лв., за 

стипендии за деца с изявени дарби и други стипендии– 33 х.лв., по различни програми на МОН за развитие на 

образованието – 606 х.лв., за преодоляване на пандемията от  КОВИД–19 – 114 х.лв. и др. 

Функция „Здравеопазване”  – разходвани са общо 1 630 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 1 461 х.лв. са предимно за заплати и осигуровки – 

97,1% от общия разход.  

Издръжката на детските ясли и млечни кухни, осигурена от общински приходи, е в размер на 147 х.лв., от които 

61 х.лв. за храна и 62 х.лв. за вода, горива и енергия.  

Разходите за дейността на медиаторите са в размер на 41 х.лв., а на Общинския съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационния център - 98 х.лв. 

През 2020 г. са закупени гръмоотвод, пасатор и фризер-ракла за ДЯ „Звездици“ и преносими компютри за 

ОбСНВ на обща стойност 13 х.лв. 

От местни приходи са осигурени и средства за дезакаризация и дезинсекция –13 х.лв. 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - разходвани са общо 5 977 х.лв. за обезпечаване 

дейността на предлаганите социални услуги, за възнагражденията на персонала, нает по програми за временна заетост, 

за клубовете на пенсионери и инвалиди, асистенти за лична помощ, както и за присъдени издръжки и за компенсации за 

пътувания по вътрешноградския и междуселищен транспорт на различни категории лица. 

Средствата, които  са изразходвани от социалните услуги – държавни дейности  през 2020 г. са 3 844 х.лв., от 

които 3 х.лв. от дарения. За нуждите на звената са закупени ДМА за 68 х.лв. /компютри и устройства към тях, 

климатици, котел, конвектомат, автомобили и други дълготрайни материални активи/. 

Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ е изцяло местна дейност, финансирана от общината. През 

2020 г. разходите за нея са в размер на 818 х.лв. За издръжка са разходвани 355 х.лв., като най-големи са разходите за 

храна – 257 х.лв. Закупените ДМА са за 21 х.лв. /климатик, лекотоварен автомобил, зеленчукорезачка и вертикален 

фризер/.  

За ползването на социалната услуга „Обществена трапезария” от социално–слаби лица са разходвани 48 х.лв., а 

за услугата „Асистенти за лична помощ“ – 1 159 х.лв. 

По национални програми за осигуряване на заетост през 2020 г. са разходвани 125 х.лв. 

За присъдени издръжки и за компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищен транспорт на 

различни категории лица са изразходвани 156 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 5 686 х.лв., като най-големи са отчетените разходи за дейност „Чистота” – 2 664 х.лв. 

Във функцията са отчетени и разходите за улично осветление – 309 х.лв., ремонти на сгради и инфраструктура – 1 590 

х.лв., за управление на общинската собственост – 135 х.лв., за водоснабдяване и канализация – 31 х.лв., за озеленяване 

– 649 х.лв. и за екологични дейности – 308 х.лв. Част от дейностите се извършват от ОП „Паркстрой“ и ОП 

„Ремонтстрой“. По предложение на кметовете по бюджетите на селата са разходвани 116 х.лв. за ремонт на улици и 26 

х.лв. за текущи ремонти. За основни ремонти на инфраструктурни обекти в гр. Разград и покриви на сгради в с. Липник 

и с. Островче разходът е 119 х.лв., за придобиване на оборудване, машини и съоръжения – 64 х.лв., за стопански 

инвентар – 29 х.лв., за изграждане на инфраструктурни обекти – 68 х.лв.  
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Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 4 012  х.лв. Извършените разходи в държавните 

дейности са на стойност 1 952 х.лв., от които  44,7% за трудови разходи, 14,7% за издръжка и 0,4% за капиталови 

разходи на Регионална библиотека, Регионален исторически музей и Художествена галерия и 40,2% за субсидии на 

читалищата.  

Изразходвани са 65 х.лв. за дофинансиране на ДД, в т.ч. 21 х.лв. приходи на трите културни институции, от 

собствени приходи на общината – 34 х.лв. и за дейност на читалищата – 10 х.лв. 

За общински дейности са разходвани 1 995 х.лв. или 82,3% от планираните разходи. Тук се отчитат разходите за 

дейността на Капански ансамбъл, Общински културен център, Общинско радио Разград, Зоокът, ОП „Обреден дом“ гр. 

Разград и средствата за обезпечаване на мероприятията от културния и спортния календар на общината. Придобитите 

ДМА за тези звена са за 246 х.лв. /моторни триони, компютърно оборудване и газов котел за ОП “Обреден дом“, 

конферентна система, камера и оборудване за Общинско Радио, климатик  и кавал за Капански ансамбъл, изграждане 

на алеи в Нов гробищен парк, алейно осветление около СЗ “Абритус“ и др./. Община Разград подпомага дейността на 

Театрално музикален център – гр. Разград, като поема издръжката на сградите на Общинския културен център и 

Филхармонията.  

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

„Перистър“, ОП “Общински пазари“ - гр. Разград, Приюта за безстопанствени животни, разходите по проекти на 

общината, разходите за зимно поддържане и снегопочистване, разходите за нерентабилни линии в транспорта и др. 

 Общият размер на отчетените разходи е 4 360 х.лв., което е 75,1% от плана. Разходите за нерентабилни линии в 

транспорта са единствената държавна дейност във функцията и за нея са разходвани 113 х.лв. Разходите за местните 

дейности са в размер 4 247 х.лв., от които за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища са 

изразходвани 204 х.лв., за дейностите на ОП “Разградлес“ – 1 893 х.лв.,  на ОП Бизнес зона „Перистър“–  254 х. лв., на 

ОП “Общински пазари Разград“ – 200 х.лв., на Приюта за безстопанствени животни – 253 х.лв.     

Във функция „Некласифицирани разходи“ са отразени разходите за лихви по ползвани кредити – 204 х.лв. 
 

Към 31.12.2020 г. Община Разград няма просрочените задължения. Просрочените вземания са 1 001 х.лв., от 

които 281 х.лв. са начислени суми по образувани изпълнителни дела и неустойки и 150 х.лв. лихви.  
 

 III. Изпълнение на капиталови разходи 
 Разчетът за капиталови разходи на Община Разград за 2020 г. е на стойност 12 447 х.лв., включващ всички 

източници на финансиране. Отчетените капиталови разходи към 31.12.2020 г. възлизат на 7 295 х.лв., в т.ч. 

финансирани с целеви трансфери – 1 529 х.лв., с  преходен остатък от 2019 г. – 386 х.лв., със собствени средства –  795 

х.лв., с други източници на финансиране – 25 х.лв. и със средства от Европейския съюз – 4 560 х.лв. Усложнената 

епидемична обстановка доведе до нереализиране на голяма част от заложените обекти в капиталовата програма. 

Планът е коригиран с допълнителни средства от ПУДООС в размер на 43 х.лв. за селата Гецово, Благоево, 

Раковски, Топчии, Побит камък, Дянково и Липник, за ПГССХВТ “А. Кънчев“ гр. Разград и по Българо-швейцарска 

програма за сътрудничество за Общински център за събиране на опасни битови отпадъци. 

Някои от важните за общността обекти  през 2020 г. са: 

- основен ремонт на улици в град Разград за 83 х.лв.; 

- основен ремонт на покриви на сградата на ХГ „Проф. И. Петров“ гр. Разград, на кметство с. Островче и здравна 

служба с. Липник – 23 х.лв.; 

- основен ремонт на шадраван на ул. „Васил Левски“ – 20 х.лв.; 

- основен ремонт на път RAZ 2116/II-49, Манастирско - Разград - Островче - до границата общини /Разград - 

Лозница/ - Сейдол – 170 х.лв.; 

- основен ремонт на път RAZ 118/II-49, Разград - Киченица/ж.п. гара Разград - Раковски - Киченица – 170 х.лв.; 

- изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по улици в гр. Разград, в с. Дянково и с. 

Недоклан – 31 х.лв. /основната част от дейностите продължават и през 2021г./; 

- изграждане на детски, спортни и фитнес площадки – 36 х.лв.; 

- изграждане на достъпна среда, алейно осветление, вертикална планировка и водоплътен тротоар около Спортна 

зала „Абритус“ – 178 х.лв.; 

- изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк - Разград – 30 х.лв.; 

- изграждане на система за видеонаблюдение с обхват територията на кафе-аператив и нощен клуб „Сохо“, хотел 

„Картун“, кооперативен пазар ж.к. „Орел“, кръстовището на бул. „България“ и ул. „Бузлуджа“– 13 х.лв.; 

- вертикална планировка и подход към физкултурен салон за ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград и ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“ гр. Разград – 64 х.лв.; 

- присъединяване към Електроразпределение Север и преместване на кабел на социални жилища(проект 

„Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално-слаби групи в квартал „Орел“, 

отговарящи на съвременните изисквания) – 29 х.лв. 
 

IV. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г.  

През 2020 г. Община Разград е теглила един кредит от Фонд „ФЛАГ“ за плащания по проект. Удължен е срока 

на сключен през 2019 г. договор за кредит с Фонд „ФЛАГ“. Обслужването на вече усвоения кредит от Банка ДСК /SG 

„Експресбанк“/ е извършвано съгласно погасителния му план. 

 Банка ДСК /SG „Експресбанк“/ 

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 х.лв. През 2020 г. са 
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внесени 700 х.лв. главница, 88 х.лв. лихви и 21 х.лв. годишна такса за управление на кредита. Остатъкът към 31.12.2020 

г. е 2 800 х.лв., а срокът за погасяване е м.12.2024 г. 

 Фонд „ФЛАГ“ 

Съгласно Решение № 753/30.07.2019 г. на Общински съвет Разград, Община Разград сключва договор за 

краткосрочен кредит № 1116/03.10.2019 г. за съфинансиране на проект „Ремонти, обновяване на материално-

техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.Разград“ на 

стойност 6 262 х.лв. Заемът е със срок на усвояване до 31.12.2019 г. и падеж - 25.08.2020 г. С Анекс №1/18.12.2019 г. е 

удължен срокът на усвояване на суми по кредита до 29.03.2020 г. След Решение на ОбС Разград №141/28.07.2020 г. с 

Анекс №2 към договора е удължен срокът за погасяване на главницата по кредита на 25.02.2021 г., а с Анекс 

№3/05.02.2021 г. на 25.12.2021 г.  През 2020 г. са усвоени 2 523 х.лв. и са извършвани погашения в размер на 2 006 х.лв. 

Разходите по дълга са 115 х.лв. за лихви и 1,2 х.лв. за др.разходи. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2020 г. е 3 734 

х.лв. 

С Решение № 175 по Протокол №14/ 27.10.2020 г. от заседание на Общински съвет гр.Разград е подписан 

договор за краткосрочен кредит с ФЛАГ”ЕАД №1215/30.11.2020 г. за финансиранe на проект ”Основен ремонти 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца 

на улицата”.  Размерът на кредита е 577 х.лв. Заемът е със срок на усвояване до 31.01.2021 г. и падеж - 25.10.2021 г. 

През 2020 г. са усвоени 495 х.лв. и не са извършвани погашения. Разходите по дълга са 0,2 х.лв. за лихви и 0,2 х.лв. за 

др.разходи. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2020 г. е 495 х.лв. 

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 2020 г. е 4,4% и отговаря на 

изискването по чл.32.ал.1 от ЗПФ. 
 

 V. Отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2020 г. - 

31.12.2020 г.  

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. разходите по проекти са на обща стойност 7 065 х.лв., от които по: 

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

 проект „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха за 

общественото здраве от COVID - 19“ – 13 х.лв.; 

 проект „Приеми ме 2015“– 398 х.лв.; 

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

Разград"– 223 х.лв.; 

 проект "Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания" – 382 х.лв.; 

 проект "Обучения и заетост за младите хора" – 596 х. лв. 

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020г. 

 проект "Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"  – 4 х.лв.; 

 проект „Ремонти, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в 

образователните институции на територията на гр. Разград“ – 2 384 х.лв.; 

 проект „Изграждане на социални жилища в жк“Орел“ – 459 х.лв.; 

 проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата“ – 849 х.лв.; 

 проект „Подкрепа грижите за деца“ – 271 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“ – 922  х.лв. 

ОП „Добро управление“ 

 проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център Разград" – 100 х.лв. 

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

 проект „Подкрепа за успех“ – 215 х.лв.; 

 проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – 135 х.лв.; 

 проект „Образование за утрешния ден“ – 45 х.лв.; 

 проект „Нов шанс“ - 4 х.лв. 

Проект „Еразъм+“ – 34 х лв. 

Държавен фонд „Земеделие“ 

 проект „Училищно мляко“ – 31 х.лв. 


