
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 
2021 ГОДИНА

АХТЕР ВЕЛИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ



 Закон за публичните финанси (ЗПФ);

 Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Завет.



Кметът на общината изготвя отчет за
изпълнението на бюджета по показателите, по които е
приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от
общинския съвет. В случаите, когато Сметна палата
извършва финансов одит на годишния отчет на
общината, кметът на общината внася за приемане
одитирания отчет заедно с одитното становище на
Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на
общината.
( чл. 140, ал.1 от ЗПФ )



1. Гарантиране на финансова стабилност при управление на общинския 
бюджет;

2. Осигуряване изпълнението на спечелени проекти по оперативни програми и 
на допълнителните разходи, свързани както с реализацията им, също така и с 

устойчивост на резултатите от приключени проекти;

3. Подобряване условията за провеждане на учебния процес в училищата и 
детските градини на територията на общината, чрез провеждане на 

енергоефективни и благоустройствени мерки;

4. Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност.



След проведено публично обсъждане с Решение № 157
по Протокол № 16 от 25.02.2021г. на Общински съвет – Завет е
приет бюджета на общината за 2021г., както и на всички
второстепенни разпоредители с бюджет по пълна бюджетна
класификация в размер на 9 522 660 лева.

Съгласно чл. 52 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) Общинският съвет по
предложение на кмета на общината, като неразделна част от
бюджета за 2021 г. утвърди и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2
от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и
населените места с кметски наместници, с изключение на тези,
които са определени като второстепенни разпоредители с
бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните
финанси.



Приходите и разходите за държавните
дейности са в размер на 6 492 833 лева.

Приходите и разходите за местни
дейности са в размер на 3 029 827 лева,
в.т.ч. средства за дофинансиране на
държавни дейности с местни приходи в
размер на 65 040 лева.



Общинският бюджет за 2021 година се изпълнява от Кмета на
общината, като първостепенен разпоредител с бюджет и 13 второстепенни
разпоредители с бюджет:

1. ОП „ВОДЕН-2009“ гр.Завет;
2. ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет;
3. СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Завет;
4. ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене;
5. ОУ „Христо Ботев“ с. Острово;
6. ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец;
7. ОУ „Васил Левски“ с.Сушево;
8. ОДЗ „Слънчо“ гр.Завет;
9. ДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене;
10. ДГ „Радост“ с.Острово;
11. ДГ „Пролет“ с.Веселец;
12. ДГ „Осми март“ с.Сушево
13. ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет –
без бюджет.



През годината няма преобразувани, слети
или закрити звена или второстепенни
разпоредители с бюджет.

С решение на ОбС – Завет № 94/05.08.2020г.
е прието да се формира изнесена група към Детска
градина „Слънчо“ гр. Завет, в село Прелез за
учебната 2020/2021 г.



В община Завет са налице 7 (седем) организации с нестопанска
цел – читалища с обща субсидирана численост за 2021 г. 23
щатни бройки и общо разчетени средства, съгласно ЗДБРБ за
2021 г. в размер на 264 132 лв., както следва:
 НЧ "Саморазвитие 1902" гр.Завет - 8,5 щ.б. с бюджет за

годината 97 436 лв.;
 НЧ "Просвета-1919-Брестовене" с.Брестовене – 2,5 щ.б. с

бюджет за годината 29 594 лв.;
 НЧ "Отец Паисий 1927" с.Острово – 3 щ.б. с бюджет за

годината 34 177 лв.;
 НЧ "Петко Рачев Славейков 1925" с.Веселец – 2 щ.б. с

бюджет за годината 23 093 лв.;
 НЧ "Христо Ботев 1913" с.Прелез - 2 щ.б. с бюджет за

годината 22 943 лв.;
 НЧ "Развитие 1927" с.Сушево - 3 щ.б. с бюджет за годината

34 314 лв. Наличен е преходен остатък от 2020г. в размер на
493 лв.,общо разчетени средства за читалището за 2021г. са
34 807 лв.;

 НЧ "Съзнание 1928" с.Иван Шишманово – 2 щ.б. с бюджет за
годината 22 575 лв.



 Със Заповед № УД-02-09-69/01.03.2021 г. са определени правата,
задълженията и отговорностите на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, като
второстепенен разпоредител с бюджет.

 Със Заповед № УД-02-09-68/01.03.2021 г. на кмета на община Завет
са определени правата, задълженията и отговорностите на
второстепенните разпоредители с бюджет на община Завет (детски
градини и училища).

 Със Заповед № УД-02-09-70/01.03.2021 г. на кмета на община Завет
е утвърдено разпределението на бюджета за 2021 г. по тримесечия.

 Със Заповед № УД-02-09-67 от 01.03.2021г. са определени
материално-отговорни лица в община Завет за 2021 г.

 С Решение № 351 по Протокол № 31 от 28.06.2018г. на
Общински съвет - Завет е създадено Общинско предприятие
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр.
Завет. Със Заповед № УД-02-09-319/23.08.2018 г. на кмета на
община Завет е определено за второстепенен разпоредител с
бюджет ОП „Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство“ гр. Завет . Със Заповед № УД-02-09-73/11.02.2020
г. на кмета на община Завет са определени правата, задълженията и
отговорностите на ОП „Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство“ гр. Завет , като второстепенен разпоредител с
бюджет на община Завет, като през 2021 г. няма утвърден бюджет.



На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за
публичните финанси (ЗПФ) и с получени
писма/уведомления на второстепенните разпоредители с
бюджет, както и получени трансфери за периода и
преизпълнение на някои приходни параграфи за периода
01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са извършени корекции, както в
размера на бюджетните взаимоотношения с централния
бюджет, така и по бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет, с което се увеличава (плана)
приходната част на бюджета с 1 443 566 лв. Общата
рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от
9 522 660 лева на 10 966 226 лева.



Към 31.12.2021 г. уточненият размер на плана на
приходите и разходите, в резултат на извършени корекции
във взаимоотношенията на общината с Централния
бюджет, получени трансфери от министерства, областна
администрация и решения на Общинския съвет е в размер
на 10 966 226 лв., от които за държавни дейности 7 568 431
лв. и за местни дейности 3 332 755 лв.

Изпълнението на приходите и разходите по
бюджета на община Завет към 31.12.2021г. е в размер на
8 895 954 в т.ч. за държавни дейности 7 027 032 лв. и за
местни дейности 1 868 922 лв.

Наличността по сметките в края на периода към
31.12.2021 г. е в размер на 2 604 134 лв., в т.ч. остатък за
държавни дейности в размер на 531 508 лв. и за местни
дейности 2 072 626 лв.



Взаимоотношения с централния бюджет
Взаимоотношенията с Републиканския бюджет включват получени трансфери (субсидии)
от Републиканския бюджет:

 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини § 31- 11 -
Уточнен план 5 754 433 лв., изпълнение 5 754 433 лв.;

 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 – разчет
1 038 000 лв. и изпълнение 1 038 000 лв.;

 Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчетени средства по ЗДБРБ за
2021 год. 406 900 лв. Извършени трансформации от ЦСКР в целеви трансфери за
текущ ремонт общо в размер на 325 500 лв. Актуализиран план на ЦСКР за 2021 г.
81 400 лв. Усвоени към 31.12.2021 г. в размер на 81 400 лв.;

 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ §§ 31-18 – общо
уточнен план към 31.12.2021г. е 603 108 лв. , изпълнение 603 108 лв.

 Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – уточнен план към
31.12.2021 г. 56 815 лв. , изпълнение 56 733 лв. – неусвоени оставени по СЕБРА 82
лв.;

 Възстановени трансфери в ЦБ (-) по §§ 31-20 – 1 208 лв.



Взаимоотношения с централния бюджет
Към 31.12.2021 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на финансите, на основание
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г., са извършени служебни
корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва:

 С Писмо ДПРС-1/10.02.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 1-во тримесечие на 2021 г. с 21
043.00 лв. по параграф §§ 31-28;

 С Писмо ДПРС-2/09.04.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2-ро тримесечие на 2021 г. с 13
467.00 лв. по параграф §§ 31-28;

 С Писмо ДПРС-3/15.07.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 3-то тримесечие на 2021 г. с 2
603.00 лв. по параграф §§ 31-28;

 С Писмо ДПРС-4/23.11.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2021 г. с 17 683.00 лв. по
параграф §§ 31-28;

 С Писмо ДПРС-5/22.12.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2021 г. с 2 019.00 лв. по параграф
§§ 31-28;

 Трансфер от ЦИК за произвеждане на избори за народни представители през 2021 г. – 101 206,00 лв. по параграф
§§ 61-01;

 ФО-12/11.02.2021г. – Увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 458 лв. - Допълнителни трансфери за
покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на
приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.1, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в
брой) по параграф §§ 31-18;

 ФО-22/19.03.2021г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 7 615 лв. за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическия персонал в системата на образованието за
периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. по параграф §§ 31-11;

 ФО-25/19.04.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 190 лв. за присъдена издръжка за 1-во
тримесечие на 2021г.;

 ФО-28/22.04.2021г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 207 729 лв. във връзка с промяна на
натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от Националната
електронна информационна система на МОН към 01.01.2021г;

 ФО-30/23.04.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 71 340 лв. за работа с деца от уязвими
групи в системата на образованието.;

 ФО-32/29.04.2021г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 356 лв. във връзка с промяна на
натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“.;



Взаимоотношения с централния бюджет

 ФО-36/04.06.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 32 932 лв. за закупуване на
познавателни книжки, учебници и учебни помагала в системата на образованието.;

 ФО-38/14.06.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 250 лв. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието;

 ФО-44/17.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 364 лв. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми „Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“;

 ФО-49/27.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 204 000 лв. по §§ 31-18 и се
намаляват по §§ 31-13 - Трансфери за други целеви разходи (трансформиране на целевата субсидия
за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);

 ФО-51/30.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-18 с 4 210 лв. за
присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на 2021г.;

 ФО-54/03.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-11 с 3 724 лв. за
финансово осигуряване на дейности „Спорт за всички“;

 ФО-61/09.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ §§ 31-11 с 1 808 лв. за
финансово осигуряване общински детски градини за познавателни книжки“;

 ФО-62/13.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-11 с 240 лв. за
финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието;

 ФО-66/27.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 31 309 лв. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми „Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“;

 ФО-70/04.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 121 500 лв. по §§ 31-18 и се
намаляват по §§ 31-13 - Трансфери за други целеви разходи (трансформиране на целевата субсидия
за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);



Взаимоотношения с централния бюджет

 ФО-71/04.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 000 лв. за финансово осигуряване
на дейности по национални програми за развитие на образованието;

 ФО-77/20.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 259 100 лв. по §§ 31-18 –
допълнителни трансфери, съгласно ПМС № 326/2021г. (COVID-19);

 ФО-78/26.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 790 лв. - за присъдена издръжка
за 3-то тримесечие на 2021г.;

 ФО-84/08.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 85 672 лв. – по национална
програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образованието;

 ФО-88/24.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 843 лв. – за възстановяване на
транспортните разходи на педагогическия персонал в системата на образованието;

 ФО-90/26.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 15 247 лв. – допълнителни
трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване
разпространението на COVID-19 в образованието;

 ФО-92/29.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 496 лв. – допълнителни
трансфери за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите
на общински детски градини и училища;

 ФО-97/17.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 000 лв. – за национални програми
за развитие на образованието;

 ФО-98/17.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 6 378 лв. – допълнително
финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по
защитени специалности от професии;

 ФО-103/21.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 600 лв. - за национални
програми за развитие на образованието;

 ФО-108/21.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 860 лв. - за присъдена издръжка
за 4-то тримесечие на 2021г.;

 ФО-115/23.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 800 лв. - по национална
програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образованието;



Трансфери: 
 Трансфер от Министерството на труда и социалната политика по

програми за осигуряване на заетост към 31.12.2021 г.– в размер на
95 754 лв. по § 61-05 ( Получени трансфери от МТСП );

 Трансфери между бюджети - получени трансфери – уточнен план
към 31.12.2021 г. в размер на 892 424 лв. по § 61-01 отчет към
31.12.2021 г. 1 013 293 лв., в т.ч. държавни дейност 734 144 лв.,
местни дейности 279 149 лв., от които 120869 лв. са възстановени
средства от РИОСВ за отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за
периода 01.03.2020г. – 31.12.2020г.;

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер
на – 156 913 лв. по § 62-02 – Предоставени трансфери със знак (-
) -156 913 лв.;

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер
на – 20 555 лв. по § 62-01 – Получени трансфери със знак (+);

 Към 31.12.2021 г. по § 61-02 - трансфери между бюджети –
предоставени трансфери:

 предоставени са на община Разград в размер на 127 902 лв. ( със
знак „-‘‘) за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. Уточнен план
256 409 лв.



Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2021г.

 С Решение № 157 по Протокол № 16 от 25.02.2021г. на Общински съвет – Завет, кмета на община
Завет е упълномощен да извършва компенсирани промени за различните видове разходи от дейност в
дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за държавни и
местни дейности.

 С Решение на ОбС – Завет 168/31.03.2021 г. е направена актуализация на на план-сметката за
необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения и чистотата на териториите за
обществено ползване на община Завет за 2021г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 176/26.04.2021 г. е одобрено трансформиране на средства от целевата
субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване
на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа; Извършена е актуализация на
бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 183/26.05.2021 г. е направена актуализация на бюджета на община Завет
за 2021 г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 209/08.09.2021 г. е одобрено трансформиране на средства от целевата
субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване
на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа; Извършена е актуализация на
бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 218/29.11.2021 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на КР на община Завет за 2021 г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 239/29.12.2021 г. е направена актуализация план-сметката за дейност
„Чистота“ и актуализация на бюджета на община Завет за 2021 г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 240/29.12.2021 г. е одобрено извършването на вътрешни компенсирани
промени по бюджета на община Завет във връзка с разпоредбите на ДОПК в частта на отчисленията
по чл.60 и чл.64 от ЗУО на община Завет за 2021 г.;



Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2021г.
 Със Заповед № УД-02-09-69/01.03.2021 г. са определени правата, задълженията и отговорностите на ОП

„Воден-2009“ гр. Завет, като второстепенен разпоредител с бюджет.

 Със Заповед № УД-02-09-68/01.03.2021 г. на кмета на община Завет са определени правата, задълженията и
отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет на община Завет (детски градини и училища).

 Със Заповед № УД-02-09-70/01.03.2021 г. на кмета на община Завет е утвърдено разпределението на бюджета
за 2021 г. по тримесечия.

 Със Заповед № УД-02-09-79/04.03.2021г. на кмета на общината – са направени корекции по бюджета на
общината, т.е. е направена техническа корекция в частта на първоначалният план на капиталовите разходи за
2021 г. по обекти с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. Поради
допусната техническа грешка при планирането на разходите за обект „Придобиване на поземлен имот
30065.29.15, област Разград, община Завет, гр. Завет, вид територия земеделска, нтп нива, площ 5001 кв. м. ;
поземлен имот 30065.29.8, област Разград, община Завет, гр. Завет, вид територия земеделска, категория 3,
нтп зеленчукова градина, площ 3149 кв. м.“ са планирани в дейност 122 „Общинска администрация“ по §§
54-00 „Придобиване на земя“ на стойност 15 000 лв.. При въвеждане на списъка с обекти в Модул
„Капиталови разходи и текущи ремонти“ в Информационната система на общините на Министерството на
финансите, обекта не се допуска да се планира в дейност 122 „Общинска администрация“ . Това наложи да се
извърши корекция в първоначалният план на капиталовият разчет на този обект от дейност 122 „Общинска
администрация“ да се промени на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“ със същият източник на финансиране целеви капиталови
средства за 2021г.

 Със Заповед № УД-02-09-194/14.06.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в някои разходни
параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на бюджета за 2021г.

 Със Заповед № УД-02-09-332/17.09.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в някои разходни
параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на бюджета за 2021г.;

 Със Заповед № УД-02-09-415/24.11.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в някои разходни
параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на бюджета за 2021г.;

 Със Заповед № УД-02-09-469/22.12.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в някои разходни
параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на бюджета за 2021г.;

 Корекции/актуализации по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет са
правени, съгласно постъпили от тях уведомителни писма;



Временни безлихвени заеми 

 Временни безлихвени заеми от/за държавни
предприятия §§ 78-88 в размер на – план – 28 931
лв., отчет към 31.12.2021 г. 28 931 лв. със знак
(„-‘‘) минус.

 Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки
за средства от ЕС §§ 76-00 в размер на –
изпълнение към 31.12.2021 г. 120 513 лв. със
знак („+‘‘) плюс.



Операции с финансови активи и пасиви

Наличността на средства по сметки в началото на
годината 01.01.2021 г. е в размер на 1 190 599 лв., а в края на
периода към 31.12.2021 г. е в размер на 2 604 134 лв. в т.ч.
остатък за държавни дейности 531 508 лв. и за местни
дейности 2 072 626 лв.

Предоставена възмездна финансова помощ §§ 72-01 –
Заем предоставен на СНЦ МИГ Завет- Кубрат в размер на
15 000 лв. със знак („-‘‘) минус.

Предоставената възмездна финансова е възстановена
към края на годината.























дд мд доф. дд мд доф дд мд доф. дд мд доф. дд мд доф. дд мд доф.

численост в т.ч.

 кмет на кметство за 

периода 01.01.2021г.-

31.12.2021г. 5 0 0 5,5 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

трудови р-ди 

(заплати и осиг. § 01;02;05) 

за периода 01.01.2021г.-

31.12.2021г. 64307 0 0 65532 0 0 30277 0 0 39072 0 0 37996 0 0 41704 0 0

издръжка (§10-00) 0 28765 0 0 35973 0 0 19083 0 0 24877 0 0 21676 0 0 16368 0

помощи и 

обезщетения ( §42-14) 0 1070 0 0 970 0 0 330 0 0 1820 0 0 130 0 0 250 0

текущ ремонт 

на улици (§10-30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

текущи субсидии

 (фк)(§43-01) 0 9000 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капиталови

 разходи (§51;52;53) 0 0 0 0 996 0 0 0 0 0 1938 0 0 0 0 0 5250 0

общо 64307 38835 0 65532 46939 0 30277 19413 0 39072 28635 0 37996 21806 0 41704 21868 0

кметство с. Ив. Шишманово

 Отчет за 2021г. на утвърдените показатели по чл. 45, ал. 1, т. 2 

от Закона за публичните финанси за кметствата в община Завет

разходи

кметство с. Брестовене кметство с. Острово кметство с. Веселец кметство с. Прелез кметство с. Сушево



Просрочените вземания към 31.12.2021 г. са в размер на 50 303,27 лв. в
това число:

Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 
31.12.2021 г. възлиза на  0.00 лв.

№ по 
ред 

 
ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕ- 
МАНИЯТА В ЛЕВА 

1. Наем имущество 243,85 

2. Наем от земя 6 433,71 
3. Такса храна от ДСП 10 887,25 
4. Такса храна от ЦДГ 774,90 
5. Наказателни постановления 700,00 
6. Лихви по просрочени вземания 453,78 
7. Вземания от работници, служители и друг персонал 30 809,78 

 ВСИЧКО: 50 303,27 
 



Просрочени вземания по вид вземане и контрагент:



Просрочени вземания по вид вземане и контрагент:



Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2021
година е приет с Решение № 157 по Протокол № 16 от 25.02.2021 г. на Общински съвет 
– Завет . 
Първончалният план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева
субсидия от републиканския бюджет на община Завет за 2021 г. бе 406 900 лв.
Към 31.12.2021 г. планът на капиталовите разходи с източник на финансиране целева
субсидия от републиканския бюджет е в размер на 81 400 лв. Това се дължи на 
следните актуализации:

С Решение № 176 по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. на Общински съвет –
Завет, е прието предложение, относно трансформиране на средства от целевата
субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в трансфер за финансиране на разходите на 
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична
мрежа в размер на 204 000 лева. Община Завет, изпрати в Министерството на 
финансите, своето искане-предложение за необходимостта от това трансформиране. С 
ФО-49/27.07.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 204 000 лв. по 
§§ 31-18 и се намалиха по §§ 31-13 - Трансфери за други целеви разходи 
(трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за 
неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);



С Решение № 209 по Протокол № 22 от 08.09.2021 г. на Общински съвет – Завет, е прието предложение, относно
трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в трансфер за финансиране на 
разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в размер на 
121 500 лева. Община Завет, изпрати в Министерството на финансите, своето искане-предложение за необходимостта от 
това трансформиране.С ФО-70/04.10.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 121 500 лв. по §§ 31-18 и 
се намалиха по §§ 31-13 - Трансфери за други целеви разходи (трансформиране на целевата субсидия за капиталови 
разходи за 2021г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);

През годината са извършени и други актуализации на капиталовият разчет, както следва:
Със Заповед № УД-02-09-79/04.03.2021г. на кмета на общината – са направени корекции по бюджета на общината, т.е. е 
направена техническа корекция в частта на първоначалният план на капиталовите разходи за 2021 г. по обекти с 
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. Поради допусната техническа грешка при 
планирането на разходите за обект „Придобиване на поземлен имот 30065.29.15, област Разград, община Завет, гр. Завет, 
вид територия земеделска, нтп нива, площ 5001 кв. м. ; поземлен имот 30065.29.8, област Разград, община Завет, гр. 
Завет, вид територия земеделска, категория 3, нтп зеленчукова градина, площ 3149 кв. м.“ са планирани в дейност 122 
„Общинска администрация“ по §§ 54-00 „Придобиване на земя“ на стойност 15 000 лв.. При въвеждане на списъка с 
обекти в Модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ в Информационната система на общините на Министерството 
на финансите, обекта не се допуска да се планира в дейност 122 „Общинска администрация“ . Това наложи да се 
извърши корекция в първоначалният план на капиталовият разчет на този обект от дейност 122 „Общинска 
администрация“ да се промени на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“ със същият източник на финансиране целеви капиталови средства за 2021г.;



 С Решение на ОбС – Завет № 218/29.11.2021 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране на КР
на община Завет за 2021 г.

 Уточненият план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от Републиканския бюджет
(§§ 31-13) за 2021 г. е в размер на 81 400 лв. Усвоените средства по обекти с източник на финансиране целева
субсидия от Републиканския бюджет е в размер на 10 550 лв. Разликата между уточнен план и усвоено е 70 850 лв.
Съгласно разпоредбата на ДДС № 06/30.11.2021г., т.16, буква „ж‘‘ са прехвърлени по сметката на община Завет 70
850 лв. След прехвърлянето е извършено плащане в размер на 996 лв. за ОСИП на обект „Основен ремонт и
енергоефективна рехабилитация на кметство село Острово, Община Завет 1-Етап“. За ОСИП на обект „Основен
ремонт и енергоефективна рехабилитация на кметство село Острово, Община Завет 1-Етап“ бяха предвидени 1 000
лв. с източник на финансиране целеви капиталов ресурс 2021 г.. След извършеното плащане с целеви капиталов
ресурс, останалите 4 лв. са възстановени в Централния бюджет с б.б. 05.01.2022 г. Преходният остатък от 2021 г. е в
размер на 69 850 лв. и ще се разходва за същата цел през 2022г. за обекти, както следва:

 Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на кметство село Острово - Етап 1 - в размер на 63 350 лв.;

 Подмяна на отоплителни уреди, преработка на захранващи линии и частична подмяна на дограма в ДГ „Слънчо“ гр.
Завет - в размер на 800 лв.;

 Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет – в размер на 4 200 лв.;

 Закупуване на ПП за общинска администрация гр. Завет - в размер на 1 500 лв.

 С ПМС № 348/18.12.2019г. на община Завет бяха разчетени допълнителни разходи/трансфери общо в размер на
800 000 лв., от които за изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет са разчетени
110 000 лв., останалите 690 000 лв. са за реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община
Завет.

 Предоставените с ПМС № 348/18.12.2019г. за изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община
Завет не са усвоени през 2021г. Същите ще се разходват за същата цел през 2022г.



площ в 

кв.м.

разгърната 

площ в 

кв.м.

линейни 

метри

от км. до 

км.

кубични 

метри

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОБЩО:     0     0    325 500     0     0    8 643     0     0     0,0     0

VI.

Функция "Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната 

среда"     0     0    325 500     0     0    8 643     0     0     0,0     0

1. ул. "Черно море" гр. Завет, гр. Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    5 322     0     0     139

2.

ул. "Черно море" гр. Завет, гр. Завет, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    1 828     0     0     50

3.

ул. "Байкал" гр. Завет, гр. Завет, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    9 095     0     0     248

4.

Кръстовище/площад на ул. "Иван 

Вазов" и ул. "Васил Левски" (ОК 167, 

ОТ 562 и ОК 178) гр. Завет, гр. Завет, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021

    0     0    4 432     0     0     121

5.

ул. "Рила" с. Сушево, с. Сушево, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    11 126     0     0     303

6.

ул. "Витоша" с. Сушево, с. Сушево, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    3 386     0     0     92

7.

ул. "Еделвайс" с. Сушево, с. Сушево, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    1 693     0     0     46

8.

част от ул. "Шипка" с. Веселец, с. 

Веселец, община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    7 566     0     0     206

9.

част от ул. "Генерал Столетов" с. 

Веселец, с. Веселец, община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    2 738     0     0     75

10.

част от улица "Юрий Гагарин" с. 

Веселец, с. Веселец, община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    12 190     0     0     332

11.

ул. "Бели Лом" с. Острово, с. Острово, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    1 345     0     0     37

12.

ул. "Янтра" с. Острово, с. Острово, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    7 973     0     0     217

13.

ул. "Чайка" с. Острово, с. Острово, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    6 705     0     0     183

14.

ул. "Чайка" с. Острово, с. Острово, 

община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    19 515     0     0     510

15.

ул. "Янтра" с. Острово, с. Острово, 

община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    23 210     0     0     607

16.

ул. "Бели Лом" с. Острово, с. Острово, 

община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    3 914     0     0     102

17.

част от улица "Юрий Гагарин" с. 

Веселец, с. Веселец, община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    35 491     0     0     928

18.

част от ул. "Генерал Столетов" с. 

Веселец, с. Веселец, община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    7 970     0     0     208

19.

част от ул. "Шипка" с. Веселец, с. 

Веселец, община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    22 027     0     0     576

20.

ул. "Еделвайс" с. Сушево, с. Сушево, 

община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    4 928     0     0     129

21.

ул. "Витоша" с. Сушево, с. Сушево, 

община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    9 856     0     0     258

22.

ул. "Рила" с. Сушево, с. Сушево, 

община Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    32 393     0     0     847

23.

Кръстовище/площад на ул. "Иван 

Вазов" и ул. "Васил Левски" (ОК 167, 

ОТ 562 и ОК 178) гр. Завет, гр. Завет

ФО № ФО-

49/2021
    0     0    12 897     0     0     337

24. ул. "Байкал" гр. Завет, гр. Завет

ФО № ФО-

49/2021     0     0    26 477     0     0     692

25.

ул. "Мусала" гр. Завет, гр. Завет, 

община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    23 875     0     0     650

26.

ул. "Вежен" с. Брестовене, с. 

Брестовене, община Завет

ФО № ФО-

70/2021     0     0    27 548     0     0     750

Функция по 

ЕБК, № по 

ред на 

обекта

Наименование и местонахождение 

на обектите за текущ ремонт, 

финансирани със средства от 

целевите транфери от ЦБ (§ 31-18) 

№ на ПМС; № 

писмо ФО за 

трансформаци

я/година

Уточнен план  

на  средствата 

от преходни 

остатъци

Размер на 

усвоените 

средства по к. 

4

Уточнен план 

на средствата 

от трансфери 

за текущата 

година

Размер на 

усвоените 

средства по к. 

6

Общ размер  

на усвоените 

средства (к. 

5+к. 7)

Отчет  за натуралните показатели за извършените текущи 

ремонти, финансирани със средствата по к. 8



1.Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна 
Агенция) на община Завет към 31.12.2021 г. – 1 018 698 лв.





 2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 31.12.2021 г.

 2.1. Оперативна програма – Развитие на човешките ресурси – 246 942 лв.:





2.2. Оперативна програма – Наука образование за интелигентен растеж  – 175 081 лв.:







С Решение № 128/28.03.2015 година на Общински съвет – Завет, се дава
съгласие за кандидатстване и получаване на безлихвен заем от Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за
реализация на проект „Проект за подобряване на системата за
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ в размер на 300 000 лева.
На 08.12.2016 г. общината сключва договор с ПУДООС № 11290 на стойност
104 071 лв. за закупуване на комбиниран багер-товарач за почистване на
нерегламентирани сметища, обществени терени и тротоарни площи, с
условия за погасяване:
 -с гратисен период до 24 месеца;
 -до 36 месеца срок на погасяване ( от 17 ноември 2018 г. до 17 октомври

2021 г. с размер на погасителна вноска 2 890 лева.)
ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ КЪМ ПУДООС КЪМ 31.12.2021 Г. 

В РАЗМЕР НА 0 ЛВ. 
ДОГОВОР ЗА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС № 

11290/08.12.2016 Г. – 104 071 ЛВ.
◦ ПОГАШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 104 071 ЛВ.
◦ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2021 Г. ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 0 ЛВ.



Приложение  № 15

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година 

на община Завет

Код по ЕБК 6701

А.    ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга 
/Решение на Общински 

съвет, Номер на 
договор/емисия//

Размер на дълга 
по договор 

Кредитор Валута /BGN, 
EUR, USD, JPY/

Предназначение на 
дълга

Краен срок за 
погасяване

Остатъчен 
размер на 
дълга към 

01.01.2021 г. /в 
лева/

Усвоен дълг 
през 2021 г. /в 

лева/

Извършени 
погашения по 
главница през
2021 г. /в лева/

Извършени 
разходи по 

дълга през 2021 
г. /в лева/

в т.ч.: Общо извършени 
плащания по 

дълга през 2021 г. 
по главница и 

разходи /в лева/ 

Остатъчен 
размер на дълга 
към 31.12.2021 г. 

/в лева/

разходи за 
лихви 

др.разходи 
(такси, 
комисион
ни и др.) 

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 k.10 (к.11+к.12) к.11 к.12 к.13 (к.9+к.10) к.14

1. Договор за общински 
заем 

Договор с ПУДООС № 
11290/08.12.2016 г.

Решение на ОбС - Завет № 
188 

по Протокол № 17 от 
28.03.2013г. 104 071 Местен BGN Закупуване на ДМА 17.10.2021 г. 28 931 28 931 0 28 931

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

ОБЩО
28 931 0 28 931 0 0 0 28 931 0





В числеността на общината влизат : общинска администрация, администрация по кметства, 
числеността в училищата и детските градини на територията на община Завет. 



Годишният финансов отчет за 2021 година
отразява финансовото състояние на Община
Завет, резултатите от дейността, паричните
потоци и измененията в собствения капитал.

За отчетения период, дейността на
Община Завет е насочена към по-висока
ефективност на използваните ресурси,
оптимизиране на отделните дейности,
преструктуриране на разходите в посока
намаляването им, предприемане на мерки за
икономии в частта на веществената издръжка и
спазването на приоритетите на Закона за
държавния бюджет на Република България.



През 2021 г. община Завет запази обема на 
предоставените услуги от общината и 

повиши тяхното качество, чрез по-добра 
организация и завишен контрол.

Осигуряването на публичност и прозрачност в 
процеса на изпълнение на бюджета на община 
Завет по приходната и разходната му част, 

както и реализмът в подхода на 
бюджетиране, довеждат до по-голямо 

доверие и подкрепа от обществеността.



БЛАГОДАРЯ

ЗА 

ВНИМАНИЕТО !!!

ИЗГОТВИЛ: 

МЕХНУР АБИЛ-РАСИМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ: АХТЕР ВЕЛИЕВ


