
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 
2020 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 № 39 по
Протокол № 4 от 31.01.2020 год. на Общински съвет – Завет,
бе приет бюджетът на Община Завет за 2020 год. по пълна
бюджетна класификация в размер на

9 091 728 лева.

Приходите и разходите за делегираните от държавата
дейности са в размер на 5 653 071 лева.

Приходите и разходите за местни дейности са в размер
на 3 438 657 лева, в т.ч. средства за дофинансиране на
държавни дейности с местни приходи 189 878лева.

(в.т.ч. 142 778 лв. дофинансиране за общинска администрация
и 47 100 лв. са средства за дофинансиране на образованието).



Общинският бюджет за 2020 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 № 39 по Протокол № 4 от 31.01.2020г. на Общински съвет -
Завет е приет бюджета на общината, както и на всички второстепенни 
разпоредители с бюджет.

 Със Заповед № УД-02-09-72 от 11.02.2020г. са определени правата, 
задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с 
бюджет (училища и детски градини).

 Със Заповед № УД-02-09-74 от 11.02.2020г. са определени правата, 
задълженията и отговорностите на второстепенния разпоредител с бюджет 
общинското предприятие ОП „ Воден 2009“ гр. Завет.     

 Със Заповед № УД-02-09-76 от 11.02.2020г. са определени материално-
отговорни лица в община Завет за 2020г.    

 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-02-09-73/11.02.2020г. са определени правата и отговорностите на 
предприятието.

 Със Заповед № УД-02-09-75 от 11.02.2020г., 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 2020г. 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 2020 г. 23 щатни бройки и общо
разчетени средства, съгласно ЗДБРБ за 2020 г. в размер на 240 120лв., както
следва:

 НЧ "Саморазвитие 1902" гр.Завет  - 9 щ.б. с бюджет за годината 95 379 лв.;
 НЧ "Просвета-1919-Брестовене" с.Брестовене – 2,5 щ.б. с бюджет за 

годината 28 047  лв.; 
 НЧ "Отец Паисий 1927" с.Острово – 3 щ.б. с бюджет за годината 30 514 лв.; 
 НЧ "Петко Рачев Славейков 1925" с.Веселец – 1,5 щ.б. с бюджет за 

годината 15 727  лв.; 
 НЧ "Христо Ботев 1913" с.Прелез - 2 щ.б. с бюджет за годината 20 258 лв.; 
 НЧ "Развитие 1927" с.Сушево - 3 щ.б. с бюджет за годината 30 151 лв. 

Наличен е преходен остатък от 2019г. в размер на 493 лв.,общо разчетени 
средства за читалището за 2020г. са 30 644 лв.;  

 НЧ "Съзнание 1928" с.Иван Шишманово – 2 щ.б. с бюджет за годината 20 
044  лв.



На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за
публичните финанси, през периода 01.01.2020г. -
31.12.2020г. са извършени корекции в размера на
бюджетните взаимоотношения с централния
бюджет, с което е увеличена приходната част на
бюджета с 738 576лева. Общата рамка на
първоначалния план на бюджета се увеличи от 9 091
728 лева на 9 830 304лева.



Изпълнението на приходите и разходите
по бюджета на община Завет към
31.12.2020г. е в размер на 8 488 134 в т.ч. за
държавни дейности 5 916 008 лв. и за местни
дейности 2 572 126 лв.

Наличността по сметките в края на
периода към 31.12.2020 г. е в размер на 1 190
599 лв., в т.ч. остатък за държавни дейности
в размер на 567 055 лв. и за местни дейности
623 544 лв.



Взаимоотношения с централния бюджет

 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини § 31-
11 - Уточнен план 5 096 532 лв., изпълнение 5 096 532 лв.;

 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 –
разчет 987 600 лв. и изпълнение 987 600 лв.;

 Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчетени средства по ЗДБРБ
за 2020 год. 359 800 лв. Планът на § 31-13 е актуализиран с ФО-9/01.04.2020г. –
за трансформация на целева субсидия в целеви трансфер за извършване на
неотложни текущи ремонти в размер на 47 272 лв. със знак (-). Към 31.12.2020г.
уточненият план на § 31-13 е 312 528 лв. Изпълнението към 31.12.2020 г. е в
размер на 312 507 лв., в т.ч. 96 061 лв. ( предоставен трансфер на МТСП по
проект Красива България);

 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ §§ 31-18 –
уточнен план към 31.12.2020г. е 88 674 лв. в т.ч. (ФО-9/01.04.2020г. – за
трансформация на целева субсидия в целеви трансфер за извършване на
неотложни текущи ремонти в размер на 47 272 лв. и средства за присъдена
издръжка)., изпълнение 88 524 лв.

 Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – уточнен план към
31.12.2020 г. 41 636 лв., изпълнение 35 422 лв.;

 Възстановени трансфери в ЦБ (-) по §§ 31-20 – 4 642 лв.



Взаимоотношения с централния бюджет

 Към 31.12.2020 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на финансите, на основание 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г., са извършени служебни 
корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва:

 С Писмо ДПРС 1/24.02.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 1-во тримесечие на 2020 г. с 17 
236.00 лв.;

 С Писмо ДПРС 2/13.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2-ро тримесечие на 2020 г. с 0.00 
лв.;

 С Писмо ДПРС 3/27.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2020 г. с 6 932 лв.;

 С Писмо ДПРС 4/09.07.2020г. на МФ не са предвидени средства за трето тримесечие на 2020г. от целевите 
трансфери от ЦБ за 2020 г. с 0.00 лв.;

 С Писмо ДПРС-5/15.12.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 4-то тримесечие на 2020 г. с 17 
468 лв.;

 Трансфер от ЦИК за заседания и дежурства на ОИК – 2 582.86 лв.;

 ФО-9/01.04.2020г. – Трансфери за други целеви разходи по §§ 31-18 в размер на 47 272 лв. ( трансформиране на 
целевата субсидия за капиталови разходи за 2020г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);

 ФО-11/15.04.2020г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 596 лв. за възстановяване на 
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическия персонал в системата на образованието;

 ФО-12/27.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 196 529  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 01.01.2020г;

 ФО-14/28.04.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 702 лв. за присъдена издръжка за 1-во 
тримесечие на 2020г.;

 ФО-17/28.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 223  лв. във връзка с промяна на 
натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“.;

 ФО-18/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 39 900 лв. за закупуване на познавателни 
книжки, учебници и учебни помагала в системата на образованието.;

 ФО-19/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 51 367 лв. за работа с деца от уязвими 
групи в системата на образованието.;

 ФО-27/07.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 510 лв. оптимизиране на вътрешната 
структура на персонала в системата на образованието.;

 ФО-28/22.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 580 лв. за присъдена издръжка за 2-ро 
тримесечие на 2020г.;



Взаимоотношения с централния бюджет

 ФО-35/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 403 лв. за физическо възпитание и спорт в системата 
на образованието.;

 ФО-36/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 203 лв., съгласно ПМС № 176/2020г. са одобрени 
допълнителни трансфери за  функция „Здравеопазване“ за увеличаване на основните месечни възнаграждения на медицинските 
лица, считано от 01.08.2020г.;

 ФО-44/28.09.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 37 256 лв., съгласно ПМС № 223/2020г. и ПМС № 
253/2020г. са одобрени допълнителни трансфери за функция „Образование“ по Национална програма „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“ в системата на образованието.;

 ФО-48/23.10.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410 лв. за присъдена издръжка за 3-то тримесечие на 
2020г.;

 ФО-52/02.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 17 842 лв. за закупуване на преносими компютри за 
нуждите на училищата в системата на образованието.;

 ФО-53/03.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 38 976 лв. оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала в системата на образованието.;

 ФО-55/24.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 122 лв. за възстановяване на транспортните разходи 
на педагогическите специалисти в системата на образованието.;

 ФО-59/02.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 6 326 лв. за допълнително финансиране за издръжка на 
паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности в системата на образованието.;

 ФО-60/02.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 071 лв. за допълнително възнаграждение за 
постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини и училища в системата на образованието.;

 ФО-61/10.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 20 025 лв. за оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала в системата на образованието.;

 ФО-63/15.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 350 лв. за финансово осигуряване на дейности по 
национални програми за развитие на образованието;

 ФО-65/16.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410 лв. за присъдена издръжка за 4-то тримесечие на 
2020г.;

 ФО-74/22.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 23 300 лв. за възстановяване на разходи, направени от 
общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.;

 ФО-75/22.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 360 лв за финансово осигуряване на дейности по 
национални програми за развитие на образованието;

 ФО-76/23.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 22 929 лв. за осигуряване на ефективни 
противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19. в училищата;





Трансфери: 

 Трансфер от Агенцията по заетостта за временна заетост 
към 31.12.2020 г.– в размер на 99 029 лв. по § 61-05 ( 
Получени трансфери от МТСП );

 Трансфери между бюджети – уточнен план към 31.12.2020
г. в размер на 617 796 лв. по § 61-01 отчет към 31.12.2020
г. 617 796 лв.;

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в 
размер на – -111 391 лв. по § 62-02 със знак (-)

 Към 31.12.2020 г. по § 61-02 :
 предоставени са на община Разград в размер на 157 830 

лв. ( със знак „-‘‘) за отчисления по чл. 60 и чл.64 от 
ЗУО. Уточнен план 126 791  лв.

 преведени на МТСП средства в размер на 119 986 лв. по 
проект „Красива България“ ( със знак „-‘‘). 



Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2020г.
 С Решение на ОбС – Завет № 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране

на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в следствие на това, че Кмета на общината отправи искане
до МФ за трансформиране на средства в текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община завет,
като ресурсът е осигурен за сметка на средствата от целевите капиталови разходи за 2020г.
Трансформирането бе одобрено с ФО-9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията на общината с
Централният бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак ((-) („минус“) – 47 272 лв., а в частта на §§
31-18 се увеличиха с 47 272 лв.;

 С Решение на ОбС – Завет № 68/28.05.2020 г. е направена актуализация на бюджета за 2020г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 74/29.06.2020 г. е приет годишният отчет за изпълнението на бюджета и на
сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2019г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 75/29.06.2020 г. е прието актуализираното разпределение на променения
бюджет към 31.03.2020г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и
актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на община Завет
към 31.03.2020г.;

 С Решение на ОбС – Завет № 76/29.06.2020 г. е направена актуализация на бюджета, разчета за финансиране
на капиталовите разходи на община Завет за 2020 г. и актуализиране 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 2020г.

 С Решение № 39 по Протокол № 4 от 31.01.2020г. 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 № 82/05.08.2020 г. е прието актуализираното разпределение на променения
бюджет към 30.06.2020г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и
актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на община Завет
към 30.06.2020г.;

 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.

 С Решение на ОбС – Завет 121/26.11.2020 г. е направена актуализация на приходната и разходната част на
бюджета 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 2020г.;

 С Решение на ОбС – Завет 120/26.11.2020 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране
на капиталовите разходи на община Завет за 2020 г.



Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2020г.
 Със Заповед № УД-02-09-88/17.02.2020г. 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 2020 г. по обекти с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за
2020 г. Поради допусната техническа грешка при планирането на разходите за обект „Въвеждане на
енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост в УПИ VIII “Озеленяване
и КОО“ кв. 44 по ПУП на град Завет“ – за СМР са планирани 119 986 лв.(това са средствата,
необходими за съфинансиране от община Завет по споразумение с МТСП за СМР), от които 103 260
лв. от целевата субсидия за КР 2020 г. и 16 726 лв. от преходен остатък целева субсидия 2019г. и
2018г. В сумата 119 986 лв. са включени и организационни разходи в размер на 7 199 лв., които не са
обект на тълкуване, като капиталов разходи и същите са осигурени със собствени средства от местни
приходи. С така направената корекция, сумата за съфинансиране по споразумение с МТСП е спазена
в размер на 119 986 лв. с различни източници на финансиранеЗаповед № УД-02-09-94/19.02.2020г. –
са направени корекции по бюджета на общината.

 Заповед № УД-02-09-147/23.03.2020г. – са направени корекции по бюджета на общината.
 Със Заповед № УД-02-09-183/27.04.2020г. на кмета на общината е извършена „вътрешна“ корекция в

обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“.
Корекцията (актуализацията) се състои в това, че в обекта са заложени средства за проектиране;
енергийно обследване и за СМР, общо в размер на 34 819 лв. с източници на финансиране целеви
капиталови средства от 2020г. и преходен остатък от целеви капиталови средства от 2019г. В
горецитираната заповед е направено ново разпределени на заложените средства по обекта, като се
въвеждат още авторски надзор, строителен надзор, ОСИП, в рамките на средствата заложени за
обекта. Предвидените средства за проектиране се намаляват от 12 500 лв. на 8 400 лв., а средствата за
енергийното обследване не се предвиждат за обекта.

 Със Заповед № УД-02-09-231/19.06.2020г. на кмета на общината е извършена промяна в някои
разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на бюджета за 2020г.

 Със Заповед № УД-02-09-305/18.09.2020г. на кмета на общината е извършена промяна в някои
разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на бюджета за 2020г.

 Със Заповед № УД-02-09-412/21.12.2020г. на кмета на общината е извършена промяна в някои
разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на бюджета за 2020г.

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



Временни безлихвени заеми 

 Временни безлихвени заеми от/за държавни 
предприятия §§ 78-88 в размер на – план – 61 876
лв., отчет към 31.12.2020 г. 61 876 лв. със знак 
(„-‘‘) минус.

 Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки 
за средства от ЕС §§ 76-00  в размер на –
изпълнение към 31.12.2020 г. 82 081 лв. със знак 
(„-‘‘) минус.



Операции с финансови активи и пасиви

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

























Просрочените вземания към 31.12.2020г. са в размер на
67 255,89лв. в това число:

Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 
31.12.2020 г. възлиза на  0.00 лв.

№ по 
ред 

 

ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕ- 
МАНИЯТА В ЛЕВА 

1. Наем имущество 1 634,61 

2. Наем от земя 16 544,01 

3. Такса храна от ДСП 10 803,27 

4. Такса храна от ЦДГ 1 930,88 

5. Наказателни постановления 700,00 

6. Лихви по просрочени вземания 4 743,34 

7. Вземания от работници, служители и друг персонал 30 809,78 

8. Вземания от концесии от местни лица-находище Яна 90,00 

 ВСИЧКО: 67 255,89 

 



Просрочени вземания по вид вземане и контрагент:



Просрочени вземания по вид вземане и контрагент:



Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2020 година е приет с Решение
№ 39 по Протокол № 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Завет .

Към 31.12.2020 г. планът на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от
републиканския бюджет е в размер на 312 528 лв. Планът е актуализиран с („минус“) - 47 272 лв., съгласно
ФО-9/01.04.2020г. – за трансформация на целева субсидия в целеви трансфер за извършване на неотложни
текущи ремонти.

Към 31.12.2020г. планът на капиталовите разходи е актуализиран със заповеди на кмета на общината
и с решения на Общински съвет (ОбС) гр.Завет, както следва:

С Решение на ОбС – Завет 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в следствие на това, че Кмета на общината
отправи искане до МФ за трансформиране на средства в текущ ремонт на улична мрежа в населените места на
община завет, като ресурсът е осигурен за сметка на средствата от целевите капиталови разходи за 2020г.
Трансформирането бе одобрено с ФО-9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията на общината с
Централният бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак ((-) („минус“) – 47 272 лв., а в частта на §§ 31-
18 се увеличиха с 47 272 лв.

Със Заповед № УД-02-09-88/17.02.2020г. 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
2020 г. по обекти с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. Поради
допусната техническа грешка при планирането на разходите за обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в
масивна сграда публична общинска собственост в УПИ VIII “Озеленяване и КОО“ кв. 44 по ПУП на град
Завет“ – за СМР са планирани 119 986 лв.(това са средствата, необходими за съфинансиране от община Завет по
споразумение с МТСП за СМР), от които 103 260 лв. от целевата субсидия за КР 2020 г. и 16 726 лв. от преходен
остатък целева субсидия 2019г. и 2018г. В сумата 119 986 лв. са включени и организационни разходи в размер
на 7 199 лв., които не са обект на тълкуване, като капиталов разходи и същите са осигурени със собствени
средства от местни приходи. С така направената корекция, сумата за съфинансиране по споразумение с МТСП
е спазена в размер на 119 986 лв. с различни източници на финансиране.



Съгласно Споразумение РД09-40/14.02.2020 г. с Министерството на труда и социалната
политика (МТСП) по проект „Красива България“ община Завет предостави общо средства на
МТСП в размер на 119 986 лв., които представляват пълната сума на съфинансирането на
общината в размер на 55% от проекта. По източници на финансиране общо предоставените
средства са, както следва: 96 061 лева са от целева субсидия за капиталови разходи за 2020
година; 150 лева са преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година;
16 576 лева са преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2018 година и 7 199
лева са от собствени средства (местни приходи).

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 09.12.2020г. МТСП възстанови
на община Завет по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ средства в
размер на 935 лв.

Със Заповед № УД-02-09-183/27.04.2020г. на кмета на общината е извършена „вътрешна“
корекция в обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на Домашен социален патронаж гр.
Завет“. Корекцията (актуализацията) се състои в това, че в обекта са заложени средства за проектиране;
енергийно обследване и за СМР, общо в размер на 34 819 лв. с източници на финансиране целеви
капиталови средства от 2020г. и преходен остатък от целеви капиталови средства от 2019г. В
горецитираната заповед е направено ново разпределени на заложените средства по обекта, като се
въвеждат още авторски надзор, строителен надзор, ОСИП, в рамките на средствата заложени за обекта.
Предвидените средства за проектиране се намаляват от 12 500 лв. на 8 400 лв., а средствата за
енергийното обследване не се предвиждат за обекта.



С Решение на ОбС – Завет 76/29.06.2020 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи
за 2020 г.

С Решение на ОбС – Завет 120/26.11.2020 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите
разходи за 2020 г.

Уточненият план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от Републиканския бюджет (§§ 31-13) е в
размер на 312 528 лв. Съгласно разпоредбата на ДДС № 08/25.11.2020г., т.16, буква „ж‘‘ са прехвърлени по сметката на община
Завет 41 851 лв., които са неусвоените целеви средства за капиталови разходи за 2020г. Същите ще се разходват за същата цел и
през 2021г. за обекти, както следва:

Основен ремонти и енергоефективна рехабилитация на сградата на общинска администрация гр. Завет - Етап 1 - в размер на 31 419
лв.;

Подмяна на отоплителни уреди, преработка на захранващи линии и частична подмяна на дограма в ДГ „Слънчо“ гр. Завет - в
размер на 7 132 лв.;

Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет по ПМС № 348/18.12.2019 г. – в размер на 3 300 лв.

Усвоените средства по обекти с източник на финансиране целева субсидия от Републиканския бюджет е в размер на 270 656 лв.
След направен анализ на усвоените средства по обекти е установено, че неправилно са усвоени средства в размер на 1 лв., които са
възстановени в Централния бюджет (ЦБ) с б.б. на 11.01.2021г.

С Решение на ОбС – Завет 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи
за 2020 г. Корекцията е в следствие на това, че Кмета на общината отправи искане до МФ за трансформиране на средства в текущ
ремонт на улична мрежа в населените места на община завет, като ресурсът е осигурен за сметка на средствата от целевите
капиталови разходи за 2020г. Трансформирането бе одобрено с ФО-9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията на общината с
Централният бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак ((-) („минус“) – 47 272 лв., а в частта на §§ 31-18 се увеличиха с
47 272 лв. С трансформираните средства се извършиха ремонти дейности на уличната мрежа в населените места на община завет -
с. Прелез, община Завет, ул. "Миньор". Усвоените средства са в размер на 47 121,86 лв. Неусвоените средства по този обект, които
останаха по СЕБРА са в размер на 150,14 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 2020г. Същите ще се разходват за същата цел през 2021г.



От предоставените с ПМС № 348/18.12.2019г. за реконструкция и рехабилитация на улици в
населените места на община Завет 690 000 лв. са предвидени/насочени средства за текущ ремонт §§ 10-
30 за "Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет" - гр. Завет, община Завет, ул.
"Лудогорие" в размер на 5 443 лв. Усвоените средства по ПМС № 348/18.12.2019г. за текущ ремонт са в
размер на 5 312,63 лв. Неусвоените 130,37 лв. са възстановени в (ЦБ) с б.б. на 17.08.2020г.

Останалите средства от ПМС № 348/18.12.2019г. за реконструкция и рехабилитация на улици
в населените места на община Завет са за извършване на основен ремонт на улична мрежа в населените
места на община Завет общо в размер на 690 000 лв. – 5 443 лв. = 684 557 лв. заложени в капиталовият
разчет за 2020 по §§ 51-00 по обекти, както следва:

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет по ПМС №
348/18.12.2019г. – гр. Завет, ул. „Стара планина“ ОК 35 до ОК 60 в размер на 361 753 лв. Усвоени
360 777 лв. Възстановени в ЦБ 976 лв. с б.б. на 09.09.2020г.

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет по ПМС №
348/18.12.2019г. – с. Брестовене, община Завет, ул. „Вежен“ ОК 44 до ОК 179 в размер на 89 197 лв.
Усвоени 88 839 лв. Възстановени в ЦБ 358 лв. с б.б. на 16.12.2020г.

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет по ПМС №
348/18.12.2019г. – с. Острово, община Завет, ул. „Черно море“ ОК 160 до ОК 193 в размер на 167 530 лв.
Усвоени 166 983 лв. Възстановени в ЦБ 547 лв. с б.б. на 16.12.2020г.

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет по ПМС №
348/18.12.2019г. – с. Веселец, община Завет, ул. „Генерал Столетов“ ОК 58 до ОК 121 в размер на 66 077
лв. Усвоени 65 823 лв. Възстановени в ЦБ 254лв. с б.б. на 14.09.2020г.

Общо възстановени средства в ЦБ по ПМС № 348/18.12.2019г. са в размер на 2 135 лв.



1.Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) 
на община Завет към 31.12.2020 г. – 570 932 лв.



1.Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) 
на община Завет към 31.12.2020 г. – 570 932 лв.



 2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 31.12.2020 г.

ОП РЧР 5 3 533 проект:Обуч. и заетост за мл. хора 2018 165 20 803 -3 005 0 17 963 15 067 1 751 723 422 17 963

ОП РЧР 5 3 533 проект:Обуч. и заетост 2018-2 82 108 515 -7 060 0 101 537 85 137 10 611 4 122 1 667 101 537

ОП РЧР 5 3 533 проект:Обуч. и заетост 2018-3 933 114 611 -7 160 0 108 384 90 821 11 230 4 454 1 879 108 384

ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.010-0328-C01 РазвСП -1 662 1 662 0 0 0

ОП РЧР 5 3 588 BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015 15 815 0 15 815 391 10 905 958 411 3 150 15 815

ОП РЧР 5 3 589 Нови възм и нови хориз за уязв гражд. 130 840 47 194 -4 600 173 434 101 903 12 224 5 066 2 481 40 849 10 192 719 173 434

ОП РЧР 5 3 524 Патронажна грижа в общ Завет и ЦКалоян 25 -33 970 99 943 -1 948 0 64 050 2 872 9 262 36 979 6 786 2 719 1 213 3 045 426 748 64 050

ОП РЧР 5 3 524 П грижа в общ Завет и ЦКалоян комп 4 6 187 6 187 353 4 798 671 262 103 6 187

ОП РЧР 5 3 533 Проект:  Нова възм за младежка заетост 489 8 453 0 0 8 942 7 567 826 350 199 8 942

ОП РЧР ОА 1 694 -35 632 500 642 34 208 0 -4 600 496 312 3 263 9 615 342 272 10 905 45 057 0 18 107 7 964 0 0 0 3 045 41 275 0 3 150 0 10 192 719 748 496 312

ОП Фонд за европ подп за най нужд се лица 5 3 524  

Проект: "Топъл обяд" -5 150 15 785 -8 411 0 0 2 224 602 0 0 0 76 0 29 11 1 506 2 224

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

граждани 0 -40 502 0 126 914 56 284 41 019 -26 699 157 016 631 20 898 2 554 299 1 038 602 48 851 73 536 5 720 2 887 157 016

Общо ОА 1 694 -81 284 0 643 341 82 081 41 019 -31 299 655 552 4 496 9 615 363 170 10 905 47 687 299 19 174 8 577 1 506 0 0 51 896 114 811 0 3 150 0 10 192 6 439 3 635 655 552

ОП НОИР ДГ ЗаветНови възм и нови хориз за язв 

граждани" 40 502 -40 502 45 645 0 45 645 37 151 4 199 1 566 1 749 980 0 45 645

ОП НОИР Проект Нови..3 0 311 40 502 -40 502 45 645 0 0 0 0 45 645 37 151 0 0 0 4 199 1 566 1 749 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 645

ОП НОИР ДГ Завет Приобщаване в системата на 

предучилищното образование 0 -1 228 1 320 1 228 0 0 0 1 320 116 13 3 6 3 0 0 1 179 1 320

ОП НОИР ДГ Брестовене Приобщаване в системата на 

предучилищното образование 102 6 445 6 547 2 352 253 85 108 62 1 274 2 413 6 547

ОП НОИР ДГ Острово Приобщаване в системата на 

предучилищното образование 0 0 -495 6 133 0 0 0 5 638 2 750 0 291 100 122 71 1 132 1 172 5 638

ОП НОИР ДГ Веселец Приобщаване в системата на 

предучилищното образование 0 0 75 640 0 0 0 715 62 0 7 1 3 2 0 640 715

ОП НОИР ДГ Сушево Приобщаване в системата на 

предучилищното образование 0 -1 172 1 978 0 0 0 806 196 23 7 9 7 420 144 806

ОП НОИР проект Приобщаване... 30 311 0 -1 228 -170 16 424 0 0 0 15 026 5 476 0 0 0 587 196 248 145 0 0 0 2 826 0 0 0 0 5 548 0 0 0 15 026

ОП НОИР СУ Завет "Подкрепа за успех" -9 969 26 922 16 953 12 721 1 775 63 620 369 400 1 005 16 953

ОП НОИР ОУ Брестовене  "Подкрепа за успех" -4 083 21 860 17 777 12 870 1 475 353 619 361 951 1 148 17 777

ОП НОИР ОУ Острово "Подкрепа за успех" -5 323 9 673 4 350 3 608 410 55 175 102 4 350

ОП НОИР ОУ Веселец  "Подкрепа за успех" 1 475 -2 444 1 899 930 755 86 31 36 22 930

ОП НОИР ОУ Сушево  "Подкрепа за успех" -871 1 684 813 660 93 27 31 2 813

ОП НОИР 3 0 322 проект Подкрепа за успех 1 475 0 -22 690 62 038 0 0 0 40 823 30 614 0 0 0 3 839 529 1 481 856 0 0 0 1 351 2 153 0 0 0 0 0 0 40 823

ОП НОИР СУ Завет проект Образование за утрешния ден -876 4 860 3 984 2 740 403 14 132 76 523 96 3 984

ОП НОИР ОУ Брестовене проект Образование за утр. ден 528 842 1 370 1 112 127 46 54 31 1 370

ОП НОИР ОУ Острово проект Образование за утр. ден -270 1 944 1 674 1 272 145 50 61 35 111 1 674

ОП НОИР ОУ Веселец проект Образование за утр. ден -608 842 234 191 22 7 9 5 234

ОП НОИР ОУ Сушево проект Образование за утр. Ден -240 1 782 1 542 1 254 143 50 60 35 1 542

ОП НОИР 3 0 322 проект Оразование за утр. ден 0 0 -1 466 10 270 0 0 0 8 804 6 569 0 0 0 840 167 316 182 0 0 0 634 96 0 0 0 0 0 0 8 804

ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ проект Подкрепа за успех -2 031 5 399 3 368 2 734 313 113 131 77 0 0 3 368

ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ проект Образование за утр ден -941 2 430 1 489 1 210 138 49 58 34 1 489

0 -2 972 7 829 0 4 857 3 944 451 162 189 111 0 0 0 0 0 0 0 0 4 857

ОП РЧР 6701 1 694 -35 632 500 642 34 208 0 -4 600 496 312 3 263 9 615 342 272 10 905 45 057 0 18 107 7 964 0 0 0 3 045 41 275 0 0 3 150 0 10 192 719 748 496 312

ОП ФЕПНЛ 6701 0 -5 150 15 785 -8 411 0 0 2 224 602 0 0 0 76 0 29 11 1 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 224

ОП НОИР 6701 41 977 -82 232 18 347 223 475 56 284 41 019 -26 699 272 171 84 385 0 20 898 0 12 470 2 919 5 021 2 876 0 0 0 53 662 75 785 0 0 0 5 548 0 5 720 2 887 272 171

43 671 -123 014 18 347 739 902 82 081 41 019 -31 299 770 707 88 250 9 615 363 170 10 905 57 603 2 919 23 157 10 851 1 506 0 0 56 707 117 060 0 0 3 150 5 548 10 192 6 439 3 635 770 707

52-0105-60 10-1305-80
общо 

приход
дейност/параграф 01-0162-01 01-0295-07

общо 

разход
45-0010-15 42-0210-62 42-17 43-0910-20 42-0162-02 88-03 63-01 02-0195-0176-00 05-5205-5102-02 10-1410-11



В отчета на чуждите средства на община
Завет са отчетени средства , внесени на
разпореждане по набирателната сметка на
общината. Наличността към 01.01.2020г. по тази
сметка е 287 332 лв., а към 31.12.2020 г.
средствата са в размер на – 288 327 лв. (със знак
(-) ), 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.




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.) 

Безлихвеният заем е погасен!!! 

 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.) 

 

ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ КЪМ ПУДООС КЪМ 31.12.2020 Г. В РАЗМЕР НА 

 28 931 ЛВ.  

 

1. ДОГОВОР ЗА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС № 10586/15.07.2015 Г. –195 929 ЛВ. 

1.1.ПОГАШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 195 929 ЛВ. 

1.2.ДЪЛГ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 0.00 ЛВ. 

 

2. ДОГОВОР ЗА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС № 11290/08.12.2016 Г. – 104 071 ЛВ. 

2.1.ПОГАШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 75 140 ЛВ. 

2.2.ДЪЛГ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 28 931 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 2020 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 

01.01.2020 г. 
/в лева/

Усвоен дълг 
през 2020 г. /в 

лева/

Извършени 
погашения по 
главница през
2020 г. /в лева/

Извършени 
разходи по 

дълга през 2020 
г. /в лева/

в т.ч.: Общо 
извършени 

плащания по 
дълга през 2020 
г. по главница и 
разходи /в лева/ 

Остатъчен 
размер на дълга 
към 31.12.2020 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 № 
10586/15.07.2015 г.
Решение на ОбС - Завет № 
188 
по Протокол № 17 от 
28.03.2013г. 195 929 Местен BGN Закупуване на ДМА 10.05.2020г. 27 196 27 196 0 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 17.10.2021г. 63 611 34 680 0 34 680 28 931

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

ОБЩО 90 807 0 61 876 0 0 0 61 876 28 931





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

6701 Завет 2021 Тримесечие

НАТУРАЛНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ
параграф

Уточнен 

годишен план

0100 Щ А Т  Н И   Б Р О Й К И 261,62

0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 252,62

0112 ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИ 8,00

0141 в т.ч.: здравни медиатори 1,00

0200 КМЕТОВЕ ( 1+2+3+4 ), В Т.Ч.: 7,00

0210 1.КМЕТ НА ОБЩИНА 1,00

0230 3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ( а+б+в ), в т.ч.: 6,00

0231 а) кмет на кметство с население над 2 501 души по 1,00

0232 б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 ду 4,00

0233 в) кмет на кметство с население до 500 души по пос 1,00

0400 ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ 23,00

0500 ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИДEЖУPHИ 5,00

0600 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ 16,00

1000 ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКАИ ПО ОХРАНА НА ПУ 3,00

1500 Деца в яслени групи в ДГ 17,00

1600 Брой деца в ДГ 268,00

2500 ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К. 36,76

3500 ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР. 17,00

3700 ("АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА") ФАКТИЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ - БРОЙ: 26,00

3800 ("АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА") АСИСТЕНТИ - БРОЙ: 14,00

4000 MECTA В ДСП- БPOЙ 120,00

5900 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М. 83000,00

6000 БPOЙ УЧЕНИЦИ 575,00

6700 ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА 159,70

6900 СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ 44,00

7600 ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪ 14,00

8100 OБЩECT.BЬЗПИTATEЛИ - БР. 4,00

8400 ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТАТЕРИТОРИЯ 1186,00



Годишният финансов отчет за 2020 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 2020 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


