ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019
ГОДИНА




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 №
423 по Протокол № 38 от 31.01.2019 год. на Общински
съвет – Завет, бе приет бюджетът на Община Завет за
2019 год. по пълна бюджетна класификация в размер на
9 076 911 лева.
Приходите и разходите за делегираните
държавата дейности са в размер на 5 013 885 лева.

от

Приходите и разходите за местни дейности са в
размер на 4 063 026 лева, в т.ч. средства за дофинансиране
на държавни дейности с местни приходи 240 440 лева.
(в.т.ч. 207 540 лв. дофинансиране за общинска
администрация и 32 900 лв. са средства за дофинансиране
на образованието).

Общинският бюджет за 2019 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













С Решение № 423 по Протокол № 38 от 31.01.2019г. на Общински съвет Завет е приет бюджета на общината, както и на всички второстепенни
разпоредители с бюджет.
Със Заповед № УД-02-09-62 от 06.02.2019г. са определени правата,
задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с
бюджет (училища и детски градини).
Със Заповед № УД-02-09-61 от 06.02.2019г. са определени правата,
задълженията и отговорностите на второстепенния разпоредител с бюджет
общинското предприятие ОП „ Воден 2009“ гр. Завет.
Със Заповед № УД-02-09-63 от 06.02.2019г. са определени материалноотговорни лица в община Завет за 2018 г.
Със Заповед № УД-02-09-319 от 23.08.2018г. е определено като
второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет, а със Заповед №
УД-02-09-60/06.02.2019г. са определени правата и отговорностите на
предприятието.
Със Заповед № УД-02-09-64 от 06.02.2019г., съгласно чл.30, ал.8 от 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 е утвърдено разпределението на
бюджета за 2019г. по тримесечия.

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




В община Завет са налице 7 (седем) организации с нестопанска цел –
читалища с обща субсидирана численост за 2019 г. 23 щатни бройки и
общо разчетени средства, съгласно ЗДБРБ за 2019 г. в размер на 192 625
лв., както следва:
НЧ "Саморазвитие 1902" гр.Завет - 9 щ.б. с бюджет за годината 84 872 лв.;










НЧ "Просвета-1919-Брестовене" с.Брестовене – 4 щ.б. с бюджет за
годината 38 089 лв.;
НЧ "Отец Паисий 1927" с.Острово – 3 щ.б. с бюджет за годината 27 920 лв.;
НЧ "Петко Рачев Славейков 1925" с.Веселец – 1,5 щ.б. с бюджет за
годината 14 821 лв.;
НЧ "Христо Ботев 1913" с.Прелез - 2 щ.б. с бюджет за годината 18 608 лв.;
НЧ "Развитие 1927" с.Сушево - 2 щ.б. с бюджет за годината 20 035 лв.
Наличен е преходен остатък от 2018г. в размер на 13 лв.,общо разчетени
средства за читалището за 2019г. са 20 048 лв.;
НЧ "Съзнание 1928" с.Иван Шишманово – 1,5 щ.б. с бюджет за годината
13 925 лв.

На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за
публичните финанси, през периода 01.01.2019г. 31.12.2019г. са извършени корекции в размера на
бюджетните взаимоотношения с централния
бюджет, с което е увеличена приходната част на
бюджета с 1 379 209лева. Общата рамка на
първоначалния план на бюджета се увеличи от 9 076
911 лева на 10 456 120лева.

Изпълнението
на
приходите
по
бюджета на община Завет към 31.12.2019г. е
в размер на 9 039 160 лв. в т.ч. за държавни
дейности 5 156 062 лв. и за местни дейности 3
883 098 лв., и на разходите 9 039 160лв.
Наличността по сметките в края на
периода към 31.12.2019 г. е в размер на 1 458
880лв., в.т.ч. остатък за държавни дейности
376 940 лв. и остатък за местни дейности
1 081 940лв.

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 4 494 451 лв., изпълнение 4 494 451 лв.;
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 – разчет 939 200 лв. и
изпълнение 939 200 лв.;
Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчетени средства по ЗДБРБ за 2019 год. 306
300 лв. корекция на плана с -27 650 лв. трансформирани средства за текущ ремонт на уличната
мрежа в община Завет (ФО-14/30.04.2019г.), уточненият план към 31.12.2019г. е в размер на 278
650, отчет към 31.12.2019 г. - 278 650 лв.;
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-18 – уточнен план към 31.12.2019 г. 847 440
лв., в т.ч. трансформирани средства за текущ ремонт на уличната мрежа в община Завет в размер
на 27 650 лв.(ФО-14/30.04.2019г.), и 19 790 лв. за присъдени издръжки в т.ч. за първо тримесечие
на 2019 г. по ФО-10/23.04.2019 г. в размер на 5 077 лв. и за присъдени издръжки за второ
тримесечие на 2019 г. по ФО-29/23.07.2019 г.в размер на 4 983 лв.; ФО-46/29.10.2019 г. в размер на
4 870 лв. и за присъдени издръжки за трето тримесечие на 2019 г.; ФО-62/18.12.2019 г. в размер на
4 860 лв. и за присъдени издръжки за четвърто тримесечие на 2019 г.; С Постановление на
Министерски съвет № 348 от 18 декември 2019 година, на община Завет са одобрени
допълнителни разходи/трансфери за 2019 год. общо в размер на 800 000 лева, от които 690 000 лв.
за „Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет“ и 110 000 лв. за „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет“. Една част от предоставените
допълнителни разходи/трансфери за „Ремонт на улична мрежа в населените места на община
Завет“ по горепосоченото ПМС в размер на 5 443 лв. ще се разходват за текущ ремонт на улици в
населени места на община Завет. С ФО-63/18.12.2019г. са увеличени бюджетните
взаимоотношения на община Завет с Централния бюджет в размер на 800 000 лв. по §§ 31-18
„Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“.
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – уточнен план към 31.12.2019 г. 51 562
лв., изпълнение 50 944 лв.;
- Възстановени трансфери за ЦБ (-) – отчет към 31.12.2019 г. -3 691лв.
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Към 31.12.2019 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на финансите, на
основание разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019
г., са извършени служебни корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с
Републиканския бюджет, както следва:
С Писмо ДПРС 1/19.02.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 1-во тримесечие
на 2019 г. с 18 962.00 лв.;
С Писмо ДПРС 3/25.04.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2-ро тримесечие
на 2019 г. с 12 247.00 лв.;
С Писмо ДПРС 4/11.07.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 3-то тримесечие
на 2019 г. с 65.00 лв.;
С Писмо ДПРС 5/11.12.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 4-то тримесечие
на 2019 г. с 19 139.00 лв.;
С Писмо ДПРС 6/20.12.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за безплатен
транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО – 1 149 лв. (§31-28)
С Писмо № ЕО-Р-203 016/10.04.2019 г. на Областна администрация гр. Разград е извършен
трансфер на бюджетни средства в размер на 7 180 лв. за финансиране на разходите по подготовка
и произвеждането на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република
България.;
С Писмо № 03-00-047-021/13.09.2019г. на Областна администрация гр. Разград е извършен
трансфер на бюджетни средства в размер на 11 300 лв. за финансиране на разходите по
логистично осигуряване на изборния процес за произвеждането на предстоящите местни избори.;
С Писмо № МИ-06-466/07.10.2019г. Трансфер от ЦИК за заседания и дежурства на ОИК – 430.92
лв.
ФО-8/18.04.2019г. - промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална електронна
информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) в
здравеопазването – намалява се общата субсидия с 2 869 лв. (§ 31-11);
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ФО-10/23.04.2019г. – за присъдена издръжка за І-во тримесечие на 2019г. – увеличава общата субсидия с 5 077 лв. (§
31-18 );
ФО-13/25.04.2019г. – средства за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти в системата
на предучилищното и училищното образование за 2019 г. – увеличава се общата субсидия с 9 889 лв. (§ 31-11) ;
ФО-14/30.04.2019г. – Целеви трансфер за текущ ремонт за улици в населени места - 27 650 лв. (с които се намалява
§ 31-13 с – 27 650 лв. и се увеличава § 31-18 + 27 650 лв. );
ФО-19/07.06.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в размер на 23 960 лв., съгласно
Постановление № 130 на Министерския съвет от 2019 г. за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и
специалности от професии във функция Образование;
ФО-20/12.06.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в размер на 25 532 лв., съгласно
Постановление № 132 на Министерския съвет от 2019 г. за закупуване на познавателни книжки, учебници и други в
образованието.;
ФО-21/22.05.2019г. – промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална електронна информационна система
за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) в образованието– намалява се общата субсидия с -116 522 лв.
(§ 31-11);
ФО-25/11.07.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в размер на 13 500 лв., съгласно
Постановление № 160 на Министерския съвет от 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските
градини и училищата.;
ФО-28/18.07.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в размер на 4 935 лв., съгласно
Постановление № 167 на Министерския съвет от 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерски съвет
от 2019 г.;
ФО-29/23.07.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ за присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на
2019г. – увеличава общата субсидия с 4 983 лв. (§ 31-18 );
ФО-36/03.09.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в размер на 3 723 лв., съгласно
Постановление № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерски съвет
от 2019 г.;
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ФО-43/01.10.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в
размер на 18 338 лв. За финансово осигуряване на дейности по Национална
програма(осигуряване на съвременна образователна среда)
ФО-45/29.10.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в
размер на 2 599 лв., съгласно Постановление № 266 на Министерския съвет от
22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт.
ФО-46/29.10.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-18 в
размер на 4 870 лв., съгласно Постановление № 344 на Министерския съвет от 21
декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2019 г., съгласно писмо № ФО-1/15.01.2019 г. на Министерство на финансите и въз
основа на представената от общината справка за фактически изплатените средства
за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2019 г.
ФО-50/06.11.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в
размер на 1 860 лв., съгласно Постановление № 272 на Министерския съвет от 2019
г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Заедно в
грижата за ученика“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование“ и „Иновации в
действие“, одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
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ФО-55/10.12.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §
31-11 в размер на 14 257 лв. съгласно Постановление № 281 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2019 г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на
общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно
развитие и центрове за специална образователна подкрепа.
ФО-62/18.12.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §
31-11 в размер на 4 860 лв., съгласно Постановление № 344 на
Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2019 г., съгласно писмо № ФО1/15.01.2019 г. на Министерство на финансите и въз основа на
представената от общината справка за фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2019 г.
ФО-63/18.12.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §
31-18 в размер на 800 000 лв., Допълнителен трансфер по ПМС
348/18.12.2019г.

Трансфери:










Трансфер от Агенцията по заетостта за временна заетост към 31.12.2019 г.– в
размер на 90 885 лв. по § 61-05 ( Получени трансфери от МТСП );
Трансфери между бюджети – уточнен план към 31.12.2019 г. в размер на 359 196 лв.
по § 61-01 ( за държавни дейности 315 447 лв. и за местни дейности 43 749 лв.)
отчет към 31.12.2019 г. 359 196 лв. ( за държавни дейности 315 447 лв. и за местни
дейности 43 749 лв.);
Предоставен трансфер на ОП в размер на – 17 503 лв. по § 62-02 със знак (-)
Трансфер за възнаграждения на ОИК за провеждане на местни избори в размер на
39 382.86 лв. (§61-01)
Трансфер за възнаграждения на СИК за провеждане на I и II тур на местни избори в
размер на 22 956.60 лв. (§61-01)
Към 31.12.2019 г. по § 61-02 :
предоставени са на община Разград в размер на 70 149 лв. ( със знак „-‘‘) за
отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. Уточнен план 71 292 лв.
преведени на МТСП средства в размер на 105 320 лв. по проект „Красива България“
( със знак „-‘‘). След приключване на проект „Красива България“, на 11.12.2019г.
МТСП възстанови на община Завет по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети получени трансфери (+)“ средства в размер на 15 456 лв.

Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2019г.

























С Решение на ОбС – Завет 429/18.02.2019 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019
г.
С Решение на ОбС – Завет 442/11.03.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 год., както и е
направена актуализация на план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване н а територията на
община Завет за 2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 454/22.04.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 год.
С Решение на ОбС – Завет 461/18.06.2019 г. е актуализиран бюджета на община Завет за 2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 483/25.07.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за
2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 496/27.09.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за
2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 507/17.10.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за
2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 12/15.11.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за
2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 21/16.12.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за
2019 г.
С Решение № 423 по Протокол № 38 от 31.01.2019г. 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.
Заповед № УД-02-09-108/28.02.2019г. – са направени корекции по бюджета на общината, т.е. е направена техническа корекция в частта на
първоначалният план на капиталовите разходи за 2019 г. по обекти с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за
2019 г.
Заповед № УД-02-09-155/26.03.2019г. – са направени корекции по бюджета на общината.
Заповед № УД-02-09-301/21.06.2019г. – са направени корекции по бюджета на общината.
Заповед № УД-02-09-441/19.09.2019г. – са направени корекции по бюджета на общината.
Заповед № УД-02-09-625/18.12.2019г. – са направени корекции по бюджета на общината.
Със Заповед № УД-02-09-61/06.02.2019 г. са определени правата, задълженията и отговорностите на ОП „Воден-2009“ гр. Завет,
като второстепенен разпоредител с бюджет.
Със Заповед № УД-02-09-62/06.02.2019 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-02-09-319/23.08.2018 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-02-09-60/06.02.2019 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.
Със Заповед № УД-02-09-64/06.02.2019 г. на кмета на община Завет е утвърдено разпределението на бюджета за 2019 г. по тримесечия.
Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет са правени, съгласно постъпили от тях писма;



Временни безлихвени заеми
§ 78-00 Временни безлихвени заеми от/за
държавни предприятия и други сметки, включени
в КФП в размер на – уточнен план – със знак („-‘‘)
минус 99 996лв. и отчет към 31.12.2019 г. в размер
на 99 996лв. със знак („-‘‘) минус.

§ 76-00 Временни безлихвени заеми м/у бюджети
и сметки за средства от ЕС в размер на – отчет
-18 193 лв.



приходи дд
1. Получени трансфери от ЦБ (§ 31-00)
2.Получени трансфери ( §61-00)
3.Предоставени трансфери (§62-00)
4.Трансфери от/на държавни предприятия (§64-00)
5.Наличност в началото на периода в лв. (§95-01)
6.Наличност в края на периода в лв. (§95-07)
7.Събрани средства за сметка на други бюджети (§8800)
8. Приходи от собственост (§24-00 и § 28-00)
9.Други неданъчни приходи (§36-00)
10.Внесен данък върху приходите (§37-00)
11.Помощи и дарения от страната (§45-00)
12. Чужди средства от други лица (небюджетни
предприятия и физически лица) (+/-) (§§ 93-10)
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДД

план 2019
4 565 803
406 332
1 475
0
313989
0

изпълнение
към
31.12.2019г.
4 565 185
406 332
-13 912
0
313989
-376 940

0
240 049
1 195
-7 210
3 157

27 257
237 870
1 195
-7 168
3 157

99.09
100.00
99.42
100,00

-903
5 523 887

-903
5 156 062

0
93.34

%
99.99
100,00
0
100,00

Просрочените вземания към
31.12.2019г. са в размер на 72 976,75лв.
в това число:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВЗЕМАНИЯ ОТ:
Наем имущество
Наем от земя
Такса храна от ДСП
Такса храна от ЦДГ
Наказателни постановления
Лихви по просрочени вземания
Вземания от работници, служители и друг персонал
Вземания от концесии от местни лица-находище
Яна
ВСИЧКО:

РАЗМЕР НА ВЗЕМАНИЯТА В ЛЕВА
511,96
24 493,79
10 983,68
1 615,27
700,00
3 772,27
30 809,78
90,00
72 976,75

Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към
31.12.2019 г. възлиза на 0.00 лв.

Просрочени вземания по вид вземане и контрагент:



Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2019 година е приет с Решение № 423 по
Протокол № 38 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Завет .



Към 31.12.2019 г. актуализираният план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от
републиканския бюджет е в размер на 278 650 лв., като плана е актуализиран с 27 650 лв., съгласно ФО14/30.04.2019г. - трансформирани средства за текущ ремонт на уличната мрежа в община Завет.



С Постановление на Министерски съвет № 348 от 18 декември 2019 година, на община Завет са одобрени
допълнителни разходи/трансфери за 2019 год. общо в размер на 800 000 лева, от които 690 000 лв. за „Ремонт на
улична мрежа в населените места на община Завет“ и 110 000 лв. за „Изграждане на комбинирана спортна площадка
в с. Веселец, община Завет“. Една част от предоставените допълнителни разходи/трансфери за „Ремонт на улична
мрежа в населените места на община Завет“ по горепосоченото ПМС в размер на 5 443 лв. ще се разходват за текущ
ремонт на улици в населени места на община Завет. С ФО-63/18.12.2019г. са увеличени бюджетните
взаимоотношения на община Завет с Централния бюджет в размер на 800 000 лв. по §§ 31-18 „Получени от общини
трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“.



През 2019 година плана на капиталовите разходи се актуализира на заседания на общинския съвет гр.Завет:



С Решение на ОбС – Завет 429/18.02.2019 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране на
капиталовите разходи за 2019 г.



С Решение на ОбС – Завет 442/11.03.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи
за 2019 год., както и е направена актуализация на план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
чистотата на териториите за обществено ползване н а територията на община Завет за 2019 г.



Със Заповед № УД-02-09-108/28.02.2019г. 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 2019 г. по обекти с
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г.













С Решение на ОбС – Завет 454/22.04.2019г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 483/25.07.2019г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 496/27.09.2019г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 507/17.10.2019г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 12/15.11.2019г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.
С Решение на ОбС – Завет 21/16.12.2019г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.








Съгласно Споразумение РД09-6/28.02.2019 г. по проект „Красива България“ от капиталовите разходи
са предоставени средства на МТСП в размер на 99 001 лeва, от които: 49 681 лева целева субсидия
за капиталови разходи за 2019 година и 49 320 лева преходен остатък от целева субсидия за
капиталови разходи за 2018 година.
Сумата е отразена по §§ 61-02 „ Трансфери м/у бюджети – предоставени трансфери (-)‘‘ и по сметка
7522 „ Касови трансфери от/на бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно
управление“.
След приключване на проект „Красива България“, на 11.12.2019г. МТСП възстанови на община
Завет по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ средства в размер на
15 456 лв.

Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси (ЗПФ)
предоставените средства от Европейския съюз се отчитат, се отчитат общо като средства от
Европейския съюз или т. нар. СЕС.
Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2019 г. е както следва:

1.Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) на
община Завет към 31.12.2019 г. – 19 581 лв.

дейност параграф

46-10

1 1 122 ОА
3 0 326 ПГЗ

0
19581
19581

общо
приход
0
19581
19581

10-15
0
5884
5884

10-16
0
4536
4536

10-20
0
9161
9161

общо
разход
0
19581
19581

2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 31.12.2019 г.

дейност/параграф

61-09

62-01

ОП РЧР 5 3 533 Проект:Обуч. и заетост за мл. хора 2018
ОП РЧР 5 3 533 Проект:Обуч. и заетост 2018-2
ОП РЧР 5 3 533 Проект:Обуч. и заетост 2018-3
ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.010-0328-C01 РазвСП
-273 841
ОП РЧР 5 3 588 BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015
ОП РЧР 5 3 589 Нови възм и нови хориз за уязв граждани
ОП РЧР 5 3 524 Патронажна грижа в общ Завет и Ц Калоян
ОП РЧР 6 1 619 Проект: "Работа"
ОП РЧР ОА
-273 841

62-02

88-03

63-01

16 255
1 636
75 039 15 285
73 511 16 268
303 492 -11 125
14 616
63 665 14 539
33 313 19 779
155 597 -13 165
735 488 43 217

42
6
488

-6 663
46
582 -6 663

ОП Фонд за европ подп за най нужд се лица 5
3 524 Проект: "Топъл обяд"

41 858

ОП НОИР 5 3 589 Нови възм и нови хориз за
уязв граждани
Общо ОА

-273 841

582 -6 663

ОП РЧР СУ Завет "Подобр кач на обр в сред у-ща"
ОП РЧР ОУ Веселец "Подобр кач на обр в сред у-ща"
ОПРЧР 3 0 322
ОП НОИР СУ Завет "Подкрепа за успех"
ОП НОИР ОУ Брестовене "Подкрепа за успех"
ОП НОИР ОУ Острово "Подкрепа за успех"
ОП НОИР ОУ Веселец "Подкрепа за успех"
ОП НОИР ОУ Сушево "Подкрепа за успех"
ОП НОИР 3 0 322

4 168 753

0
0
0
0
0
0
0
0
0

52 247

-41 018 11 229
47 385 753 -41 018 556 791
-65 578

0

0

0

0

0

-9 255
-11 405
-1 697
-1 475
-562
-1 983
0 -1 475 -24 902

19 289
17 203
4 022
3 091
3 864
47 469

-2 355

6 915

-2 355

6 915

0

17 891
90 366
89 785
19 014
14 616
78 204
46 429
142 478
498 783

0 46 779

0

0

0

0

01-01

01-02

5 637
230

2 250

9 243

1 562

05-51 05-52 05-60

420
1 336
1 660
531

323

122

47

2 654

309

175 283

0

40

0

1 439
1 439

127

74
6 652

8 624

2 996

599
599

336
336

537
537

1042-02
62

10-20

43-09

45-00

3 150
136
185
2 263
6 531

40 16 287

22 311

10- 10- 1010-15
12 13 14

10-11

720
3 836
3 692
1 010
371
233
386
5 790
0 16 038

180

0

05-80

1 744
9 582
9 198
2 593
10 005
860
565
990
14 973
10 005 40 505

9 142 10 985 297 242 10 005 41 137

184 159
0 184 159

26
0

59 381
1 270 273

13 026

26 60 651 273 3 150 13 026

0

общо
разход

52-04

17 891
90 366
89 785
19 014
14 616
78 204
35 950 46 429
142 478
35 950 498 783

43 857

46 779

6 205
43 857 184 159

0

1 820

11 229

6 231 60 651 273 3 150 13 026 1 820

35 950 556 791

583

0

0

0

0

0

209 797

0

0

0

0

0

15 387
15 387

0

0
0
0

0

0

0

0

10 034 5 367
5 798 4 368
2 325 1 736
855
1 054
740
1 881
0 21 092 13 066

0 2 116 -6 663
735 488 -22 361
0
0
0
0
41 858
4 168 753
0
0 15 387 -1 475 -27 257 106 631
0
0 -41 018
0 17 503 -8 138 -27 257 883 977 -18 193 753 -41 018

02-02

4 863
4 419
119 452
6 892 10 805 294 588
1 025

15 387 12 476
0 15 387 12 476

0

02-01
15 007
75 612
75 235

209 797

0

ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ "Подкрепа за успех"
ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ "Ученически практики"

ОП РЧР 6701
ОП ФЕПНЛ 6701
ОП НОИР 6701

0

общо
приход

95-07

0 829 593

ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.010-0328-C01 ОП СПОБ
273 841 1 534
ОП НОИР ДГ ЗаветНови възм и нови хориз за язв граждани" 15 387
3 0 311
0 15 387

9501

76-00

0

0

0

0

0

0

0

614
500
198
98
97
1 507

185
148
42
36
30
441

259
212
83
41
36
631

151
123
49
24
8
355

2 076

237

84

100

58

2 076

237

84

100

58

708 580 6 892 10 805 469 871 10 005 62 816
0 24 662
46 779 2 250
180
0
0
323
0
122
52 268 27 618
0
2 654
0 3 492 1 102 1 457
807 627 36 760 10 985 472 525 10 005 66 631 1 102 26 241

9 527
47
823
10 397

4 560
0
4 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 073
447
217

1 385

0

970
3 707

509

1 496

0 509

1 496

0

1 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 184 159
0
26 61 234 273 3 150 13 026
0
43 857
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 509 11 408 1 385
0
0
0 1 820
43 857 184 159 509 11 434 62 619 273 3 150 13 026 1 820

10 034
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0
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0
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0 52 268
35 950 807 627

В отчета на чуждите средства на община
Завет са отчетени средства , внесени на
разпореждане по набирателната сметка на
общината. Наличността към 01.01.2019г. по
тази сметка е 297 456лв., а към 31.12.2019 г.
средствата са в размер на 287 332 лв., с
характер на внесени суми като депозити за
участие в търгове за обществени поръчки, суми
внесени като гаранции за добро изпълнение на
договори с общината.

Наличността на средства по сметки в
началото на годината 01.01.2019 г. е в размер на
1 927 079лв., а в края на периода към
31.12.2019г. е в размер на 1 458 880 лв. в т.ч.
остатък за държавни дейности 376 940лв. и за
местни дейности 1 081 940лв.

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.

С Решение № 333/06.07.2015 година на Общински съвет – Завет се утвърждава погасителен
план по Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и Община Завет на стойност 195 929 лева. с
условия за погасяване:
-с гратисен период до 24 месеца;


-до 36 месеца срок на погасяване ( от 10 юни 2017г. до 10 май 2020 г. с размер на погасителна вноска 5
443 лева.)
Община Завет има сключен договор за безлихвен заем с ПУДООС № 10586/15.07.2015г. на

стойност 195 929 лв.
На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева.


Общината закупува сметопочистващ камион на стойност 165 329лв. и 60 броя контейнери тип „Бобър“
на стойност 30 600лв.
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.)

От месец юни 2017 г. започна погасяването на дълга по договор за безлихвен заем с ПУДООС
№ 10586/15.07.2015г. по 5 443 лв. на месец. Общо погасени средства към 31.12.2017 г. са в размер на
38 101 лв.
Към 31.12.2019 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 90 807лева.



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 2019 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//

к.1

Размер на дълга Кредитор Валута /BGN, Предназначение на Краен срок
по договор
EUR, USD, JPY/
дълга
за
погасяване

к.2

к.3

к.4

к.5

к.6

Остатъчен Усвоен дълг Извършени
Извършени в т.ч.:
размер на през 2019 г. погашения по
разходи по разходи за
дълга към
/в лева/
главница през
дълга през лихви
01.01.2019 г.
2019 г. /в лева/ 2019 г. /в лева/
/в лева/

к.7

к.8

к.9

k.10 (к.11+к.12)

др.разходи
(такси,
комисион
ни и др.)

к.11

к.12

Общо извършени Остатъчен
плащания по размер на дълга
дълга през 2019 към 31.12.2019 г.
г. по главница и
/в лева/
разходи /в лева/

к.13 (к.9+к.10)

к.14

1. Договор за общински
заем
Договор с ПУДООС №
10586/15.07.2015 г.
Решение на ОбС - Завет
№ 188
по Протокол № 17 от
28.03.2013г.

195 929 Местен

BGN

Закупуване на ДМА

10.05.2020 г.

92 512

65 316

0

65 316

27 196

2. 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.

98 291

34 680

0

34 680

63 611

99 996

0

99 996

90 807

ОБЩО

190 803

0

0

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 2019 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 2019 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“

