ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019Г. Е
РАЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА:









Закон за публичните финанси;
Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Завет;
Закон за държавния бюджет на Република България за 2019
година, Обн. ДВ, извънреден брой 103/13.12.2018 г. в сила от 1
януари 2019 г.;
Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2019 година,
Обн. ДВ, брой 107/28.12.2018 г. ;
Решение № 277/24.04.2018г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2019 година, изменено и допълнено с Решение
№ 776/30.10.2018г;

НОВИ МОМЕНТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА
2019 ГОДИНА






Променя се срока за предоставяне целевата субсидия за
капиталови разходи по общинските бюджети – до 5-то число на
текущия месец, въз основа на заявки от общините, при
условия и по ред определени от министъра на финансите;
От 1 януари 2019 г. минималният размер на основната заплата
за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен
служител по Закона за държавния служител е 560 лв. (чл.60 от
ЗДБРБ за 2019г.) ;
Отпада ограничителния срок, след който може да бъде
направено трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи в трансфер за други разходи за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински
пътища и на улична мрежа (чл.88 от ЗДБРБ за 2019г.)

НОВИ МОМЕНТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА
2019 ГОДИНА




Въвежда се изискване за задължително поддържане от
общините на постоянни интернет и комуникационна свързаност
за нуждите на електронното управление, съобразно минимални
изисквания за качество, одобрени от Държавна агенция
електронно управление (ДАЕУ) – чл.89 от ЗДБРБ 2019г.
Удължават се сроковете за преминаване към новите основи за
определяне на такса битови отпадъци ( в сила от 2022г., вместо
2020г.) и отпада ангажимента на общините за задължително
приемане на декларации от гражданите за броя на ползвателите
на услугата в имота до края на м. март 2019 г., тъй като този
процес ще бъде съчетан с Националното преброяване през 2021
г. (§16 и §17 от ЗИД на ЗМДТ обн.,ДВ, бр. 88 от 2017 г.). Отлага
се влизането в сила на забраната за ползване на данъчна оценка
като основа за определянето на ТБО (§13, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ
обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.)

ЗАПАЗЕНИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ В
ЗДБРБ ЗА 2019 ГОДИНА






Остават забраните относно извършването на разходи,
натрупването на нови задължения и/или поемането на
ангажименти за разходи ( чл. 128 от ЗПФ, обн. ДВ, бр.
91/14.11.2017 г.), както следва :
Не се допуска извършването на разходи, натрупването на
нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти
за разходи, както и започването на програми или проекти, които
не са предвидени в годишния бюджет на общината;
Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от
кметовете на общини, ако общината не е привела
показателите си за поети ангажименти и задължения за
разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал.3, т.1 и
2;

ЗАПАЗЕНИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ В
ЗДБРБ ЗА 2019 ГОДИНА






Регламентират
се
ангажименти
на
първостепенните
разпоредители с бюджет по контрола на процеса по
публикуване от второстепенните разпоредители с бюджет на
информация или на документи на интернет страницата им,
когато това е предвидено в ЗДБРБ или ЗПФ (чл.56, ал.2 от
ЗДБРБ за 2019 г.);
Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови
разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови за
сметка на приходи, ако планираните по бюджета на
общината приходи не се изпълняват;
Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на
общината към края на годината просрочени задължения
спрямо отчетените към края на предходната година, ако
наличните към края на предходната година просрочени
задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

ЗАПАЗЕНИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ В
ЗДБРБ ЗА 2019 ГОДИНА




Облекчават се значително условията за ползване на неизразходените
средства от субсидии (чл.129, ал.1 и ал.2) – средствата от целевата
субсидия за капиталови разходи и трансферите за местни дейности
– обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища не се възстановяват и може
да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.
Максималния размер на присъдената издръжка, която се изплаща
от държавата по чл.152, ал.1 от Семейния кодекс за 2019 г. е 80 лв.
(чл.65 от ЗДБРБ за 2019г.);

НЕПРОМЕНЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. ОСТАВАТ:




Условията и сроковете за предоставяне на държавните
трансфери, без целевата субсидия за капиталови разходи по
общинските бюджети (чл.53 от ЗДБРБ 2019г.). Разпределение по
тримесечия на годишния размер на общата субсидия за
делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на общата
изравнителна субсидия – до 20 януари, до 20 юли и до 20
октомври – 50:25:25 и на средствата за зимно поддържане и
снегопочистване - до 20 януари и до 30 октомври – 75:25
(чл.53, ал.1, 3 и 4 от ЗДБРБ за 2019г.);
Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се
предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец в
размер на 1/3 от тримесечното разпределение по чл.53, ал.1 от
ЗДБРБ 2019г.

НЕПРОМЕНЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. ОСТАВАТ:




Изискванията за предоставяне в МФ на разчетите за
финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с
решение на общинския съвет, при условия и по ред, определени
от министъра на финансите – чл.52 от ЗДБРБ 2019г.
Ограничението за размера на представителните разходи на
кметовете на общини и на общинските съвети – за кметовете 2
на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за
дейност „Общинска администрация“, съответно за общинските
съвети – до 1 на сто от тази издръжка (чл.90 от ЗДБРБ 2019г.)

НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СТАНДАРТИТЕ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ЗА






2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

Размерът на натуралните и стойностни показатели е увеличен в
сравнение с 2018 година , както следва:
Функция „Общи държавни служби“ увеличението е с 68
800лв. (11,05 %) от 622 600лв. на 691 400лв., като през 2019г.
средствата са разпределени по отделно за кметове и кметски
наместници 121 000лв. и отделно средства за служители в
общинска администрация 570 400лв.
Функция „Отбрана и сигурност“ увеличението е с 26 490лв. от
99 380лв. на 125 870 лв. (26,66%); - Предвидени са средства за
доброволните формирования за застраховка срещу злополука и
обучение, за екипировка и за участие в обучения.

НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СТАНДАРТИТЕ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ЗА




2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

Размерът на натуралните и стойностни показатели е увеличен в
сравнение с 2018 година , както следва:
Функция „Образование“ увеличението е 509 647лв. от 2 852
418 лв. на 3 362 065лв. (17,86%). – увеличени са средствата за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и
учениците от I-IV клас. Непроменен остава само стандартът за
материална база 25 лв. За дейностите в образованието,
прилагащи системата на делегираните бюджети има определен
лимит за резерв в размер на 2% от средствата по единен
разходен стандарт, който следва да се разпределя по
предварително разписани правила и критерии, описани във
формулата за разпределение на средствата по второстепенни
разпоредители с бюджети.

НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СТАНДАРТИТЕ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ЗА

2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ



Размерът на натуралните и стойностни показатели е увеличен в
сравнение с 2018 година , както следва:



Функция „Здравеопазване“ увеличението е 11 200 лв. от 86 444 лв. на
97 644 лв.(12,96%)



Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ с 25 645лв.
от 192 625 лв. на 218 270лв. стандарта за читалищата се увеличава с 1
115 лв., от 8 375 лв. през 2018г., става 9 490 лв. през 2019 г. (13,34%)



Размерът на средствата за изравнителна субсидия се увеличават с
133 500 лв., като през 2018 г. беше 735 900лв., а за 2019 г. предвидените
средства в ЗДБРБ са в размер на 869 400лв. (18,14%)



Размерът на средствата за зимно поддържане и снегопочистване се
увеличават с 6 300лв., като през 2018 г. разчетените средства бяха 63
500лв., за 2019 г. разчетените средства за общината са 69 800лв.
(9,92%)



Разчетените целеви средства за капиталови разходи се увеличават с

44 300лв., като през 2018 г. бяха 262 000лв., а за 2019 г. предвидените
средства са в размер на 306 300лв. ( 16,90% )

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019Г.
9 221 649ЛВ.
Проекта на бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите
за 2019 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в
програмата за управление и стратегическия план за развитие на
10 000 000
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ПРИХОДИ 2019Г.

8 000 000
7 000 000
6 000 000

5 018 686

5 000 000

4 202 963

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА
ОБЩИНАТА:
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА
ДЪРЖАВНИ
ДЕЙНОСТИ:
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:
9 221 649
5 018 686
4 202 963
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законопроекта за
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019Г.
9 221 649ЛВ.


Местни дейности в размер на
4 202 963 лева, от които

1 809 227 лева e преходен остатък.

В приходната част със знак
минус (-) са предвидени средства
за погасяване на безлихвен заем
от ПУДООС за закупуване на
сметоизвозващ камион и 60 броя
контейнери тип бобър и една
вноска по безлихвения заем за
комбиниран багер товарач общо
в размер на -99 996лв., също така
със знак минус(-) са предвидени
средства за отчиления по чл.60 и
чл. 64 от ЗУО в размер на -60 860
лв.
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БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА
ЗАВЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.



4 495 249лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности



869 400лв. – обща изравнителна субсидия



69 800лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища



306 300лв. – целева субсидия за капиталови разходи
ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЦЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. : 5 740 749лв.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА
ЗАВЕТ С ЦБ ЗА 2019 Г. В ЧАСТТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРБ ЗА
2019 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ В
ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
4 495 249 лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности
в т.ч. :
 Функция „Общи държавни служби“ – 691 400лв., от които:
 - средства за кметове и кметски наместници – 121 000 лв.;
 - средства за служители в общинска администрация – 570 400лв.
 Функция „Отбрана и сигурност“ – 125 870лв.
 Функция „Образование“ – 3 362 065лв.
 Функция „Здравеопазване“ – 97 644лв.
 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “ –
218270лв.


ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 023 396ЛВ.








В местните дейности се планират средства за издръжка на
администрацията в гр.Завет, кметствата и общинския съвет.
В тази дейност с общинско финансиране се предвиждат средства в
размер на 623 396лв. за материална издръжка на кметствата по
населени места и общинската администрация в т.ч. и представителни
разходи на общината, представителни разходи на кметствата и
помощите по Решение на Общински съвет и капиталови разходи.
За възнагражденията и издръжката на общинските съветници, и
разходите за представителни на общинския съвет се предвиждат
средства в размер на 250 000 лв.
За дофинансиране на дейност „Общинска администрация“ за
възнаграждения на служителите в общинска администрация са
необходими 150 000 лв.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 250 000ЛВ.

Общинското финансиране в тази функция е насочено
основно за:
• Издръжка на целодневните детски градини и обединени
детски заведения – 230 000 лв.
• Дофинансиране на функция “Образование” за непълни и
слети паралелки за учебната 2018 - 2019 година – 20 000лв.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– 240 000 ЛВ.

Общинското финансиране в тази дейност обхваща:
• Дейност 524 – Домашен социален патронаж – предвиждат се средства
за възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен
социален патронаж 8 бр. щатен персонал – 187 000лв.
• Дейност 532 - програми за временна заетост - издръжка на програмите
за временна заетост – 5 000лв.
• Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др. - средства за
подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, инвалиди и др. –
5 000лв.
Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта’’ – предвиждат се средства за устойчивост на
проект "Развитие на социалното предприемачество в община Завет„
BG05M9OP001-2.010 за 4 месеца в размер на 43 000 лева.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 2 199 362ЛВ.

•

•

•

Разходите в тази функция се финансират изцяло от
общински приходи и покриват широк спектър от дейности
в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на
околната среда.
В дейност 604 „Осветление на улици и площади‘‘ се
плануват средства общо в размер на 120 000лв. за
поддръжка на уличното осветление
За дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на
улична мрежа” са предвидени 1 468 080лв., от които 1 428
080 лв. са предоставени на общината като допълнителни
трансфери/разходи с ПМС през 2018 г., а останалите 40
000 лв. са за издръжка на дейността.
За дейност 622 “Озеленяване” са предвидени 140 000
лв.,от които за ОП “Воден-2009” град Завет 140 000 лв.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 2 199 362ЛВ.
•

•

В дейност 623 „Чистота” са планирани общо
431 282 лв., от които 381 282 лв. са формирани по одобрената плансметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено
ползване на територията на община Завет за 2019 г. и 50 000 лв. са
заложени за снегопочистване на улици на територията на общината;
В дейност 619 ‘’Други дейности по опазване на околната среда’’ се
предвиждат средства общо в размер на 40 000 лв., от които за лятна
студентска бригада 10 000 лв., 26 000 лв. са преходен остатък ЦСКР от
2018 г. за ОУП и 4 000 лв. за издръжка.

ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНИ ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ“ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 321 000ЛВ.

С общински приходи в тази функция се финансират:
дейностите по почивното дело, по спорт , обредни
домове и зали, разходи за други дейности по
културата, както и подпомагане разходите по
погребения на социално слаби граждани.
В дейност 759 „Други дейности по културата“ се
включват разходите за заплати и осигуровки и
издръжка на 5 щатни бройки в размер на 61 000
лв., както и разходите по културния календар на
общината общо в размер на 150 000 лв. Общо за
дейността 211 000 лв.

ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНИ ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ“
ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 321 000ЛВ.
В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички’’ се финансират
разходите за текуща дейност на клубове по футбол и борба , тук са
предвидени и средства за издръжка в размер на 100 000 лева, от
които 39 000 лв. се разпределят:
ФК “Вихър” Завет – 6 500 лв.


ФК “Челси” Брестовене – 6 500 лв.
ФК “Адаспор” Острово – 6 500 лв.

ФК “Академик” Веселец – 6 500 лв.

ФК “Барса” Сушево – 6 500 лв.

Клуб по борба “Агросем” Острово – 6 500 лв.

В дейност 745 „ Обредни домове и зали ‘‘ се предвиждат 10 000лв. за
текуща издръжка.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ“ 169 205 ЛВ.






В дейност 832„ Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата’’ предвидените средства
за 2019 г. са 139 205лв., от които 49 405лв. са преходен
остатък от 2018 г., а останалите 69 800лв. са разчетени със
Закона за държавния бюджет на Република българия за
2019 г. и 20 000 лв. за издръжка на дейността;
В дейност 866‘’Общински пазари и тържища’’
предвидените средства са в размер на 20 000 лв. за
издръжка.;
В дейност 878 ‘’ Приюти за безстопанствени животни’’ се
предвиждат средства за разходи в тази област в размер на
10 000 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019Г.
С ПМС № 165/07.08.2018г. на община Завет са разчетени
допълнителни трансфери в размер на 700 000лв., от които :

Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа’’
по §§ 51-00 - Реконструкция и рехабилитация на улици в населени
места на община Завет по ПМС № 165/07.08.2018 г. - „Ремонт и
рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет“, от
които:
 - ЗА СМР - 262 627лв.(ПО ПМС № 165/07.08.2018г.);
 - ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – 7 750ЛВ. ( преходен остатък от ЦСКР
2018г. );
 - ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР – 2 680 ЛВ. (преходен остатък от ЦСКР
2018г);
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ - в Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа’’ - 437 373 лв. за рехабилитация на улици
в населени места на община Завет.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019Г.
С ПМС № 315/19.12.2018г. на община Завет са
разчетени допълнителни трансфери в размер на 700
000лв., от които :
 Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа’’ по §§ 51-00 - Реконструкция и
рехабилитация на улици в населени места на община Завет
по ПМС № 315/19.12.2018 г. - „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в населени места на община Завет“, от
които:
 - ЗА СМР - 700 000лв. (ПО ПМС № 315/19.12.2018г.) –
средствата с целеви характер.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019Г.


В дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане
уличната мрежа’’ – се предвиждат средства в размер на
650 лв. за изготвяне на инвестиционни проекти
рехабилитация на уличната мрежа в населените места
община Завет. – средствата са с целеви характер
преходен остатък 2018 г. ;

на
17
за
на
от



В дейност 122 ‘’Общинска администрация’’ – са заложени
49 320 лв. За обект « Подмяна на дървена покривна
конструкция тавански и междуетажен дървен гредоред –
кметство с. Брестовене». Средствата са от преходен
остатък 2018 ЦСКР.

ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019Г.






ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЩИ –
1500ЛВ., СРЕДСТВАТА ЩЕ СЕ ОСИГУРЯТ ОТ ПЛАН-СМЕТКАТА
за необходимите разходи за предоставяне на услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено
ползване на територията на община Завет за 2019 г. - в дейност 623
„Чистота“;
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ЗАВЕТ – 26 000 ЛВ., СРЕДСТВАТА СА С ЦЕЛЕВИ ХАРАКТЕР И СА
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2018 Г. – в дейност 619 „Други дейности
по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие’’
Закупуване на програмен продукт „Лакорда“ – 1820 лв. –от
разчетените целеви средства за капиталови разходи за 2019 г. – в
дейност 122 „Общинска администрация“

ПРИКЛЮЧИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
1.Проект: „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет“
Наименование на проектно
предложение

Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община
Завет

Оперативна програма

Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура

Независим живот

Код на процедура

BG05M9OP001-2.002

Цел на проекта

Развиване на устойчиви услуги за социално включване в общността или в домашна
среда, включително подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги за хора с
увреждания и техните семейства, и за хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност
за самообслужване на територията на община Завет.
Достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, според специфичните потребности на
хората в неравностойно положение на основата на индивидуална оценка на
потребностите им чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда в град Завет.

Срок на изпълнение

27 месеца

Стойност на проекта

499 349.30 лв.

Статус

Приключил изпълнението на дейностите по проекта

ПРИКЛЮЧИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
2. Проект: „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“
Наименование на проектно
предложение

Активирани и мотивирани младежи от Община Завет

Оперативна програма

Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедура

Активни

Код на процедура

BG05M9OP001-1.002

Цел на проекта

Активиране и интегриране на пазара на труда на младежи от 15 до 29-годишна възраст от
община Завет, които не са в образование или обучение, не са включени в заетост при
работодател и не са регистрирани като безработни лица в ДБТ.
Идентифициране на минимум 28 неактивни и обезкуражени младежи от 15 до 29 години
от община Завет.

Срок на изпълнение

13 месеца

Стойност на проекта

212 254.40 лв.

Статус

Приключил изпълнението на дейностите по проекта

В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018
ГОДИНА

1. Проект: „Осигуряване на топъл обяд община Завет“
Наименование на проектно
предложение

Осигуряване на топъл обяд община Завет

Оперативна програма

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси

Осигуряване на топъл обяд

Наименование на процедура

"Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020"

Код на процедура

BG05FMOP001-3.002-0100-C02

Цел на проекта

Осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица, които са изпаднали в
неблагоприятно социално положение.Реализацията на този проект е част от
целенасочената социална политика, която община Завет развива в подкрепа на
хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.
70 представители от целевата група.

Срок на изпълнение

32 месеца, считано от 01.05.2017г.
158 566,10 лв.

Статус

В процес на реализация на дейностите по проекта.

В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018
ГОДИНА
2. Проект: "Развитие на социалното предприемачество в община Завет"
Наименование на проектно
предложение

"Развитие на социалното предприемачество в община Завет"

Оперативна програма

Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура

Развитие на социалното предприемачество

Код на процедура

BG05M9OP001-2.010

Цел на проекта

Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на
подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната
икономика.
Улесняване на достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на
социалната политика на община Завет.
Създаване на условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез
психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение.

Срок на изпълнение

17 месеца

Стойност на проекта

279 020.00 лв.

Статус

В процес на реализация на дейностите по проекта.

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
1. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"
Наименование на проектно
предложение

"Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"

Оперативна програма
Приоритетни оси
Оперативна програма
Приоритетни оси
Цел на проекта

Развитие на човешките ресурси
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Наука и образование за интелигентен растеж
Образователна среда за активно социално приобщаване
Разрешаване на комплексни проблеми на ромското население от Община Завет с
интегрирани решения, чрез съчетаване на дейности за осигуряване на достъп до заетост,
образование и социални и здравни услуги.
Подобряване достъпа до заетост, чрез осигуряване на субсидирана заетост на 10
работници от партньора по проекта „РАЛОМЕКС”и на други 15 безработни лица от
общината на територията на селата Брестовене, Острово, Сушево и Веселец. Предвидено
е подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства на територията на Община
Завет в сферата на образованието, както и работа с родителите им за повишаване на
интереса към образованието - семейна подкрепа на децата им в училище и извън
училище за постигане на по-добри резултати.

Наименование на процедура

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
подобряване достъпа до образование“ – компонент 1

Код на процедура

BG05M9OP001-2.018

Стойност на проекта:
Дата на подаване
Входящ регистрационен номер

816 047,74 лв.
31.05.2018 г.
Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.018-0043

Статус

Оценяване

интегрирани мерки за

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
2. Проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет"
Наименование на проектно
предложение

"Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет"

Оперативна програма
Приоритетна ос

Програма за развитие на селските райони
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Наименование на процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.

Цел на проекта

Извършване на строително - монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на
улична мрежа на територията на община Завет.
В проекта се предвижда реконструкция и рехабилитация на следните улици: ул. "Иван
Вазов", улица „Кирил и Методий“ – град Завет, улица „Йордан Йовков“ – с. Прелез, улица
„Христо Ботев“ – с. Веселец, улица „ 3-ти март“ – с. Острово, улица „Арда“ и улица „Христо
Ботев“ – с. Брестовене Предвидено е извършване на строително монтажни работи по
следните части: - част "Пътна" - улично платно и тротоари;

Код на процедура
Стойност на проекта
Дата на подаване
Входящ регистрационен номер

BG06RDNP001-7.001
1 152 716.34 лв.
03.07.2018 г.
Вх. рег. №: BG06RDNP001-7.001-0038

Статус

Оценяване

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
3. Проект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет"
Наименование на проектно
предложение

"Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез
основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община
Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на
Общинска администрация Завет"

Оперативна програма
Приоритетна ос
Наименование на процедура

Програма за развитие на селските райони
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Цел на проекта

Реконструкция, основен ремонт и оборудване с цел подобряване на енергийна ефективност
на Административната сграда на общинската админситрация на Община Завет, намираща
се на ул. "Лудогорие" № 19 в град Завет. Предвидена е реализация на всички мерки,
предвидени в енергийното обследване, ремонт на покривната конструкция и подмяна на
отоплителната инсталация.

Код на процедура
Стойност на проекта
Дата на подаване
Входящ регистрационен номер

BG06RDNP001-7.008
516 590.41
14.07.2018 г.
Вх. рег. №: BG06RDNP001-7.008-0031

Статус

Оценяване
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4. Проект: „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо" гр. Завет,
Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово"
Наименование на проектно
предложение

„Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо" гр.
Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с.
Острово"

Оперативна програма

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура

МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Цел на проекта

Подобряване на материалната база в част от детските градини на територията на община
Завет чрез обзавеждане на спални помещения и занимални в сградите на 3 обекта на
образователната инфраструктура Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина
„Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово", като основна цел
е подобряване на условията за отглеждане и възпитание на децата, посещаващи трите
детски градини.

Код на процедура

BG06RDNP001-19.030

Стойност на проекта

44 915.00 лв.

Дата на подаване

14.07.2018 г.

Входящ регистрационен номер

Вх. рег. №: BG06RDNP001-19.030-0007

Статус

оценяване

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение „Оборудване и
обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен социален
патронаж гр. Завет“, по процедура за подбор на проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 –
19.030, МИГ Завет-Кубрат, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97
790.00 лева.
С проектното предложение се предвижда закупуване на 1 бр. ново
специализирано транспортно средство за превоз на храна и оборудване и
обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Завет.
Обща цел на проекта: повишаване качеството и ефективността на
извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение,
чрез създаване на оптимални условия за функциониране на Домашен
социален патронаж.

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение „Доставка и монтаж на
столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет,
община Завет“, по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.030, МИГ Завет-Кубрат, по
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
за конкретен проект са както следва:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:19 558.00 лева;
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790.00
лева.
Община Завет има изготвен проект за „Основен ремонт и енергоефективна
рехабилитация на НЧ „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет“, в който не са предвидени
столове за зрителната зала и след реализиране на който, чрез доставените столове на
Народно читалище „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет ще се създаде необходимото
удобство на населението на град Завет, както и на общината при провеждане на
мероприятия и събрания. Със средства от проекта се предвижда закупуването на
следното обзавеждане: - Столове за зрителна зала на Народно читалище
„Саморазвитие 1902“ в гр. Завет;

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение „Оборудване и
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина
„Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене и
Детска градина „Радост“ с.Острово“, по процедура за подбор на проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет - Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е:
528066.00 лева (100 %), от които 475259.40 лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020
г. (ЕЗФРСР) и 52806.60 лева (10 %) - Национално съфинансиране.

Община завет има подготвено проектно предложение за финансиране по
Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната
политика (МТСП) по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна
на Община Завет.
Община Завет възнамерява да кандидатства с проектнo предложениe:
„Кметство Брестовене – реконструкция на покривната конструкция,
тавански и междуетажен дървен гредоред“, община Завет, област
Разград, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените
места”, в рамките на която се финансират СМР/СРР в сгради или
самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в
областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и
социалния туризъм.
Подготвеният от Община Завет проект е с бюджет на планираните
дейности в размер до 215 000,00 лв., от които в размер на 55%, но не
повече от 120 000 лв. с ДДС ще са съфинансиране от Община Завет.

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, през годините довеждат до поголямо доверие и подкрепа от обществеността.

БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !!!

