
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 г.



Проектобюджета на Община Завет за 2020г. 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 2020 година,
Обн. ДВ, брой 100 от 20.12.2019 г. в сила от 1 януари 2020 г.;

 Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2020 година, Обн. ДВ,
брой 2 от 07.01.2020г. ;

 Решение № 208/2019г. за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020
година, изменено и допълнено с Решение № 644/2019г;



Акценти на бюджета за 2020 година

 Също, както през 2019 г. 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 2020 г. минималният размер на основната заплата за
най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен
служител по Закона за държавния служител е 610 лв. (чл.60 от
ЗДБРБ за 2020г.) ;

 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.87 от ЗДБРБ
за 2020г.)



Акценти на бюджета за 2020 година

 Въведеното през 2019 г. изискване на кметовете на общините 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.88 от ЗДБРБ 2020г.

 Съгласно чл. 20, ал.1,т.1 и т.2. от Наредба № 7 за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – за 2020
год. е определен размер от 95 лв./тон на отчисленията по чл.64
от ЗУО.



Запазени норми и ограничения от предходни години в 
ЗДБРБ за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 г. е 80 лв.
(чл.65 от ЗДБРБ за 2020г.);



НЕПРОМЕНЕНИ ПРЕЗ 2020 Г. ОСТАВАТ:

 Условията и сроковете за предоставяне на държавните трансфери, без
целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети
(чл.53 от ЗДБРБ 2020г.). 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 2020г.);

 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 2020г.



НЕПРОМЕНЕНИ ПРЕЗ 2020 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 2020г.

 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.89 ал.1 и ал.2 от ЗДБРБ 2020г.)



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите 
в делегираните от държавата дейности за 2020 година на Община 

Завет

 Размерът на натуралните и стойностни показатели е увеличен в
сравнение с 2019 година , както следва:

 Функция „Общи държавни служби“ увеличението е с 106
900лв. (15,46 %) от 691 400лв. на 798 300лв., като през 2020г.
средствата са разпределени по отделно за кметове и кметски
наместници 163 200лв. и отделно средства за служители в
общинска администрация 635 100лв.

 Функция „Отбрана и сигурност“ увеличението е с 6 606лв. от
125 870лв. на 132 476лв. (5,24%); - 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 2020 година на Община 

Завет

 Размерът на натуралните и стойностни показатели е увеличен в
сравнение с 2019 година , както следва:

 Функция „Образование“ увеличението е 377 410лв. от 3 362
065лв. на 3 739 475лв. (11,22%). – увеличени са средствата за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и
учениците от I-IV клас. Непроменен остава стандартът за
материална база 25 лв.

 За дейностите в образованието, прилагащи системата на
делегираните бюджети има определен лимит за резерв в размер
до 3% от средствата за съответната дейност. Неразпределените
към 15 ноември на текущата година средства от резерва се
предоставят на училищата и детските градини по съответната
дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата
и учениците ( чл. 282, ал.10 от Закона за предучилищно и
училищно образование).



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите 
в делегираните от държавата дейности за 2020 година на Община 

Завет
 Размерът на натуралните и стойностни показатели е увеличен в

сравнение с 2019 година , както следва:

 Функция „Здравеопазване“ увеличението е 7 033лв. от 97 644лв. на
104 677лв.(7,20%)

 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ с 21 850лв.
от 218 270лв. на 240 120лв. стандарта за читалищата се увеличава с
950 лв., от 9 490лв. през 2019г., става 10 440лв. през 2020 г. (10,01%)

 Размерът на средствата за изравнителна субсидия се увеличават с 36
800лв., като през 2019 г. беше 869 400лв., а за 2020 г. предвидените
средства в ЗДБРБ са в размер на 906 200лв. (4,23%)

 Размерът на средствата за зимно поддържане и снегопочистване се
увеличават с 11 600лв., като през 2019 г. разчетените средства бяха 69
800лв., за 2020 г. разчетените средства за общината са 81 400лв.
(16,61%)

 Разчетените целеви средства за капиталови разходи се увеличават с

53 500лв., като през 2019 г. бяха 306 300лв., а за 2020 г. предвидените
средства са в размер на 359 800лв. ( 17,46% )



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2020Г. 

9 014 945 ЛВ.

Проектът на бюджет е балансиран при осъществен анализ на 
изпълнението на приходите за 2019 г. и заложените приходи за 2020 г. с 
разчета на разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата 
за управление и стратегическия план за развитие на общината .



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2020Г. 

9 014  945ЛВ.

 Делегирани от 
държавата дейности в 
размер на 5 576 288лева, 
очаквани и заложени в 
рамката на 
законопроекта за 
държавния бюджет за 
2020 г., от които

376 940 лева е преходен 
остатък от 2019 г.



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2020Г. 

9 014 945ЛВ.
 Местни дейности в размер на 

3 438 657лева, от които 

1 081 940лева 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 61 876лв., също така 
със знак минус(-) са предвидени 
средства за отчиления по чл. 64 
от ЗУО в размер на 98 860 лв.



ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ

ДЕЙНОСТИ И ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА

ДЕЙНОСТИ

Вид приход за общински дейности План 2020 г.

І.1. Имуществени данъци 489 300

І.2. Не данъчни приходи 695 753

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ 1 347 400

В т.ч.                                              -обща 

изравнителна субсидия и целеви 

средства за зимно поддържане и 

снегопочистване 987 600

 - субсидия за кап.разходи 359 800

ІІІ. Трансфери -98 860

ІV. Временни безлихвени заеми -61 876

V. Операции с финансови активи в

т.ч.

1 081 940

наличност в началото на периода 1 081 940

&72-20 Предоставена възмездна

финансова помощ (нето) -15 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД 3 438 657



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА

ЗАВЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020Г.

 5 015 048лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности 

 906 200лв. – обща изравнителна субсидия 

 81 400лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища 

 359 800лв. – целева субсидия за капиталови разходи 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С 
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. : 6 362 448 лв.



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА

ЗАВЕТ С ЦБ ЗА 2020 Г. В ЧАСТТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРБ ЗА

2020Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ В

ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 5 015 048лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности 

в т.ч. :

 Функция „Общи държавни служби“ – 798 300лв., от които:

 - средства за кметове и кметски наместници – 163 200 лв.;

 - средства за служители в общинска администрация – 635 100лв.

 Функция „Отбрана и сигурност“ – 132 476лв.

 Функция „Образование“ – 3 739 475лв.

 Функция „Здравеопазване“ – 104 677лв.

 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “ – 240 120 
лв.



ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 939 574 ЛВ.

 В местните дейности се планират средства за издръжка на 
администрацията в гр.Завет, кметствата и общинския съвет. 

 122 дейност „Общинска администрация“- В тази дейност с общинско
финансиране се предвиждат средства в размер на 561 774 лв. 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, както и планирани средства за капиталови разходи.

 123 дейност „Общински съвети“ - За възнагражденията и издръжката
на общинските съветници, и разходите за представителни на
общинския съвет се предвиждат средства в размер на 235 000 лв.

 122 дейност „Общинска администрация - За дофинансиране на
дейност „Общинска администрация“ за възнаграждения на
служителите в общинска администрация са необходими 142 800 лв.



ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 302 720 ЛВ.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

• 311 дейност „Детски градини“ – заложени са средства за издръжка
на 5 детски градини територията на община Завет – 241 220лв.

• Дофинансиране на функция “Образование” в дейност 322
„Неспециализирани училища,без професионални гимназии“ за
маломерни и слети паралелки в училищата за учебната 2019 - 2020
година – 47 100лв.

• дейност 389 „Други дейности в образованието“ – за заплати,
осигуровки на шофьор на училищен автобус и за издръжка дейността –
14 400 лв.



Общинското финансиране в тази дейност обхваща: 

• Дейност 524 – Домашен социален патронаж – предвиждат се средства
за заплати, осигуровки, издръжката на домашен социален патронаж 10
бр. щатен персонал , както и заложени средства за капиталови
разходи– 260 333лв.

• Дейност 532 - програми за временна заетост - издръжка на програмите
за временна заетост – 1 000лв.

• Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др. - средства за
подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, инвалиди и др. –
2 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 44 200 лева.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, 
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 307 533 ЛВ.



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“  

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 385 329 ЛВ.

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 65 000лв. за поддръжка на уличното осветление.

• За дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” са
предвидени 853 146лв., от които : 690 000 лв. са предоставени на общината
като допълнителни трансфери/разходи с ПМС 348/18.12.2019 г. през 2019 г.
за „Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет“ (684 557 лв.
ще се разходват за основен ремонт на улици в населени места на територията
на община Завет, 5443 ще бъдат насочени за текущ ремонт на улична мрежа),
останалата част от средствата в размер на 159 146 лв. са от разчетените за
2020 г. целеви средства за капиталови разходи, както и преходни остатъци на
целевата субсидия за капиталови разходи през годините 2018г. и 2019 г. За
дейността са предвидени и 4 000 лв. за издръжка.

• За дейност 622 “Озеленяване” са предвидени 121 400лв., които обезпечават
дейността (възнаграждения , осигурителни вноски и издръжка на 9 бр. щатна

численост) на ОП “Воден-2009” град Завет 121 400лв.



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 385 329 ЛВ.

* В дейност 623 „Чистота” са планирани общо 301 783лв., от които 238 383лв. са
формирани по одобрената план-сметка 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 2020 г. ( от които: за обезпечаване дейността на ОП «Воден-2009» се
предвиждат средства в размер на 225 783 лв. за заплати и осигуровки на 11 бр. Щатна
численост, както и за издръжка на дейността) , 44 200 лв. са заложени за снегопочистване на
улици на територията на общината и 19 200 лв. са предвидени за капиталови разходи;

* В дейност 619 ‘’Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие’’ се предвиждат средства общо в размер на 30 000 лв., от които 26
000 за Общ устройствен план на община Завет с източник на финансиране преходен
остатък от 2018 г. от целевата субсидия за капиталови разходи и 4 000 лв. за издръжка.

* В дейност 629 ‘’Други дейности по опазване на околната среда’’ се предвиждат
средства общо в размер на 14 000 лв., от които за лятна студентска бригада 9 000 лв., и 5 000

лв. за издръжка.



ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНИ ДЕЛО, КУЛТУРА, 
РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ“ ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 333 648 ЛВ.

С общински приходи в тази функция се финансират:

дейностите по почивното дело, по спорт, 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 63 848лв., както и разходите по
културния календар на общината общо в размер на 100 000
лв. Общо за дейността 163 848лв.



ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНИ ДЕЛО, КУЛТУРА, 
РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ“

ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 333 648 ЛВ.

В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички’’ се финансират разходите за
текуща дейност на клубове по футбол и борба , които са разпределени, както
следва:

 ФК “Вихър” Завет – 8 500 лв.

 ФК “Челси” Брестовене – 8 500 лв.

 ФК “Барса” Сушево – 8 500 лв.

 Клуб по борба “Агросем” Острово – 7 200 лв.

Общо за субсидиите на клубовете по футбол и борба предвидените средства са в
размер на 32 700 лв.

В дейността се планират 20 000 лв. за издръжка, както и 117 100 лв. за капиталови
разходи, в.т.ч. 110 000 лв. по ПМС 348/18.12.2019г. са предоставени на община
Завет, като допълнителни трансфери/разходи през 2019г. за „Изграждане на
спортна площадка в с.Веселец“ и 7 100 лв. се предвиждат за авторски и
строителен надзор; за проектиране и за оценка на съответствието за този обект.
Общо за дейността средствата възлизат на 169 800 лв.



Функция „Икономически дейности 
и услуги“ 169 853 лв.

 В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата’’ заложените средства за
2020 г. са в размер на 159 853 лв., от които 78 453лв. са
преходен остатък от 2018г./2019г., а останалите 81 400лв.
са разчетени със Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г.;

 В дейност 866 «Общински пазари и тържища»
предвидените средства са в размер на 5 000 лв. за
издръжка.;

 В дейност 878 «Приюти за безстопанствени животни» се
предвиждат средства за разходи в тази област в размер на
5 000 лв.



СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА

ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2020Г.

Субсидия 

от РБ

Собствени 

бюджетни 

средства и 

преходни 

остатъци

Други източници 

Привлечени 

средства

Забележка

(източник на финансиране)

1 2 5 7 10 14 15

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 204 239 359 800 861 850 1 982 589

§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 3 127 539 321 780 826 817 1 978 942

Функция 01 729 936 109 410 24 844 595 682

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В МАСИВНА СГРАДА 

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ VIII "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И КОО" 

КВ.44 ПО ПУП НА ГР.ЗАВЕТ

126 136 109 410 16 726 0 ЦСКР 2020, ПО ЦСКР 2019 И ПО 

ЦСКР 2018 

СМР 119 986 103 260 16 726 ЦСКР 2020 ,

ПО ЦСКР 2019  И ПО ЦСКР 2018 

АВТОРСКИ НАДЗОР 2 050 2 050 0 ЦСКР 2020

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 4 100 4 100 0 ЦСКР 2020

ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕТ 1-ЕТАП“

603 800 0 8 118 595 682 ПО ЦС 2019 И ДФЗ-ПРСР

СМР 603 800 8 118 595 682 ПО ЦС 2019 И ДФЗ-ПРСР

Функция 03 3 000 0 3 000 0

ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ, ПРЕРАБОТКА НА ЗАХРАНВАЩИ 

ЛИНИИ И ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В ДГ "СЛЪНЧО" ГР. ЗАВЕТ

3000 0 3000 ПО §31-11

ПРОЕКТ 3 000 0 3000 0 ПО §31-11

Функция 05 54 573 53 573 1 000 0

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В СГРАДАТА НА ДСП 

ГР.ЗАВЕТ

54 573 53 573 1 000 0 ЦСКР 2020 И ПО ЦСКР 2019 

ПРОЕКТИРАНЕ 12 500 12 500 ЦСКР 2020

ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 2 000 1 000 1 000 0 ЦСКР 2020 И ПО ЦСКР 2019 

СМР 40 073 40 073 0 ЦСКР 2020

311

3

ОБЕКТ

524-МД

1

1

В т.ч. по източници на финансиране

№ 

по 

ред

д
е
й

н
о

с
т

122-МД

Капиталови

разходи за 

2019 г.

2 122-МД



СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА

ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2020Г.
Функция 06 2 222 930 151 697 687 973 1 383 260

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПО ПМС № 348/18.12.2019Г. "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА 

В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ"

703 159 18 602 684 557 0 ЦСКР 2020 И 

ПО от ПМС № 348/18.12.2019 Г.

ГР.ЗАВЕТ, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА ОК 35 ДО ОК 60 (АВТОРСКИ НАДЗОР) 2 713 2 713 0 ЦСКР 2020

ГР.ЗАВЕТ, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА ОК 35 ДО ОК 60 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР) 5 426 5 426 0 ЦСКР 2020

ГР.ЗАВЕТ, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА ОК 35 ДО ОК 60 (ОСИП) 800 800 0 ЦСКР 2020

ГР.ЗАВЕТ, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА ОК 35 ДО ОК 60 (СМР) 361 753 0 361 753 ПМС № 348/18.12.2019Г.

С.БРЕСТОВЕНЕ,УЛ. "ВЕЖЕН" ОТ ОК 44 ДО ОК 179 (АВТОРСКИ НАДЗОР) 669 669 0 ЦСКР 2020

С.БРЕСТОВЕНЕ,УЛ. "ВЕЖЕН" ОТ ОК 44 ДО ОК 179  (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР) 1 338 1 338 0 ЦСКР 2020

С.БРЕСТОВЕНЕ,УЛ. "ВЕЖЕН" ОТ ОК 44 ДО ОК 179 (ОСИП) 800 800 0 ЦСКР 2020

С.БРЕСТОВЕНЕ,УЛ. "ВЕЖЕН" ОТ ОК 44 ДО ОК 179 (СМР) 89 197 0 89 197 ПМС № 348/18.12.2019Г.

С.ОСТРОВО, УЛ.ЧЕРНО МОРЕ ОК 160 ДО ОК 193 (АВТОРСКИ НАДЗОР) 1 256 1 256 0 ЦСКР 2020

С.ОСТРОВО, УЛ.ЧЕРНО МОРЕ ОК 160 ДО ОК 193 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР) 2 513 2 513 0 ЦСКР 2020

С.ОСТРОВО, УЛ.ЧЕРНО МОРЕ ОК 160 ДО ОК 193 (ОСИП) 800 800 0 ЦСКР 2020

С.ОСТРОВО, УЛ.ЧЕРНО МОРЕ ОК 160 ДО ОК 193 (СМР) 167 530 0 167 530 ПМС № 348/18.12.2019Г.

С.ВЕСЕЛЕЦ, УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ ОК 58 ДО ОК 121 (АВТОРСКИ НАДЗОР) 496 496 0 ЦСКР 2020

С.ВЕСЕЛЕЦ, УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ ОК 58 ДО ОК 121 (СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР)

991 991 0 ЦСКР 2020

С.ВЕСЕЛЕЦ, УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ ОК 58 ДО ОК 121 (ОСИП) 800 800 0 ЦСКР 2020

С.ВЕСЕЛЕЦ, УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ ОК 58 ДО ОК 121(СМР) 66 077 0 66 077 ПМС № 348/18.12.2019Г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

109 192 109 192 0 0 ЦСКР 2020

С.СУШЕВО, УЛ.ДУНАВ ОК 39 ДО ОК 40 (АВТОРСКИ НАДЗОР) 297 297 0 ЦСКР 2020

С.СУШЕВО, УЛ.ДУНАВ ОК 39 ДО ОК 40 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР) 594 594 0 ЦСКР 2020

С.СУШЕВО, УЛ.ДУНАВ ОК 39 ДО ОК 40 (ОСИП) 800 800 0 ЦСКР 2020

С.СУШЕВО, УЛ.ДУНАВ ОК 39 ДО ОК 40 (СМР) 39 578 39 578 0 ЦСКР 2020

С.ИВАН ШИШМАНОВО,УЛ. "МЛАДОСТ" ОТ ОК 61 ДО ОК 71 (АВТОРСКИ 

НАДЗОР)

492 492 0 ЦСКР 2020

С.ИВАН ШИШМАНОВО,УЛ. "МЛАДОСТ" ОТ ОК 61 ДО ОК 71  (СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР)

985 985 0 ЦСКР 2020

С.ИВАН ШИШМАНОВО,УЛ. "МЛАДОСТ" ОТ ОК 61 ДО ОК 71 (ОСИП) 800 800 0 ЦСКР 2020

С.ИВАН ШИШМАНОВО,УЛ. "МЛАДОСТ" ОТ ОК 61 ДО ОК 71 (СМР) 65 646 65 646 0 ЦСКР 2020

3 606-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ  В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

27 319 23 903 3 416 0 ЦСКР 2020 ; ПО ЦСКР 2019 И ПО 

ЦСКР 2018 

4 606-МД РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ - ДФЗ

1 383 260 0 0 1 383 260 ДФЗ-ПРСР

606-МД

1

2

606-МД



СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА

ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2020Г.
Функция 07 117 100 7 100 110 000 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. ВЕСЕЛЕЦ, 

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПО ПМС 348/18.12.2019Г. 

117 100 7 100 110 000 0  ЦСКР 2020 

И ПМС № 348/18.12.2019Г.

СМР 110 000 0 110 000 ПМС № 348/18.12.2019Г.

АВТОРСКИ НАДЗОР 1 100 1 100 ЦСКР 2020

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 2 200 2 200 ЦСКР 2020

ОСИП 800 800 0 ЦСКР 2020

ПРОЕКТИРАНЕ 3 000 3 000 ЦСКР 2020

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ

41 880 29 200 9 033 3 647

Функция 01 12 500 10 000 2 500 0

1 122-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ЗА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

10 000 10 000 0 ЦСКР 2020

2 122-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛБОРДОВЕ 2 500 0 2 500 0

ПО от целевата субсидия 2019Функция 02 2 500 0 2 500 0

1 239-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ (ЛАПТОП) ЗА ДЕТСКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ

1 300 1 300 0 ПО §31-11

2 239-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ ЗА ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ 1 200 0 1 200 0 ПО §31-11

Функция 05 3 647 0 0 3 647

1 524-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР (ЛАПТОП) ПО ПРОЕКТ 

ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ ОБЩИНА ЗАВЕТ И ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

750 0 0 750 ОПРЧР

2 589-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ (ЛАПТОП) 4 БРОЯ ПО ПРОЕКТ 

"НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА УЯЗВИМИТЕ ГРАЖДАНИ 

НА ОБЩИНА ЗАВЕТ"

2 897 0 0 2 897 ОП НОИР

(НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАЗТЕЖ)

Функция 06 23 233 19 200 4 033 0

1 606-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛБОРДОВЕ 4 033 0 4 033
ПО ЦСКР 2018

2 623-МД-52-04 ЗАКУПУВАНЕ НА УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЪС 

САМОСВАЛНА УРЕДБА

15 000 15 000 0 ЦСКР 2020

3 623-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ ВЕРИЖНИ ТРИОНИ ( 2 БРОЯ) 2 400 2 400 ЦСКР 2020

4 623-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНА КОСАЧКА 1 800 1 800 ЦСКР 2020

§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

34 820 8 820 26 000 0

Функция 01 8 820 8 820 0 0

1 122-МД-53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 8 820 8 820 0 0 ЦСКР 2020

Функция 06 26 000 0 26 000 0

3 619-МД-53-09 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 26 000 0 26 000 0 ПО ЦСКР 2018

1 714-МД



ПРИКЛЮЧИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019Г.

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 ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ

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



ПРИКЛЮЧИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 Г.

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 ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ! В ПРОЦЕС НА УСТОЙЧИВОСТ .

2. Проект: "Развитие на социалното предприемачество в община Завет"



ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЗ 2020 Г.

1. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"

На 12.03.2019 год. Община Завет подписа Административен Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” с № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г. и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с №
BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001- C01/12.03.2019 г. по проект "Нови
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“ по
процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО
ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1-BG05M9OP001-2.018 на стойност 579 561,09
лв., от които 318 324,63лв. по ОП РЧР и 261 236,46лв. по ОП НОИР .
Основната цел на проекта е подпомагане реализацията на пазара на труда на
представители на целевите групи, които са в трудоспособна възраст. Осигуряване на
устойчиви възможности за обучение, допълващи формалното образование и
обучение. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, респективно
подобряване на здравния статус и изграждане на здравни навици. Подобряване на
включващите политики в общината, като се създаде благоприятна среда и
възможности за развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи. Подобряване на достъпа до формалното образование и компенсиране на
липсващи знания и умения.



ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЗ 2020 Г.

1. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"

Специфични цели: преодоляване на застрашеността от бедност при лица,
включително роми, над 50 годишна възраст със субсидирана заетост и улесняване
на социалната им ориентация за по-ефективен достъп до услуги, базирани в
общността; преодоляване на липсата на трудови умения и квалификация сред
ромски и други застрашени от бедност жени чрез включване в подходящо на
интересите и ситуацията им обучение и стаж; създаване на подкрепяща среда за
привличане и задържане на ромски младежи в средните училища на територията на
общината; превенция на отпадането и преодоляване на изоставането в училище и
функционалната неграмотност от ромските деца, чрез индивидуален подход,
отчитащ потребностите на всяко дете; изграждане на родителски капацитет на
млади родители за по-добра грижа за децата и подкрепа на тяхното развитие през
всички етапи на детското развитие; подкрепа на ранното детско развитие, чрез
включване в детска градина и други дейности извън образователните институции;
директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно
положение; засилване на социалния капитал в общината и подобряване на
взаимоотношенията между различните общности.



ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЗ 2020 Г.

1. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"

Проектното предложение по ОП РЧР включва дейности по Активиране на икономически неактивни лица;

Психологическо подпомагане; Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална

компетентност”; Наемане на трудови медиатори; Включване в заетост на целевата група в община Завет;

Включване в заетост на целевата група в „Раломекс” АД; Повишаване информираността относно социалните

и здравните им права. Насърчаване на семейното планиране; Повишаване на здравната култура; Развитие на

местните общности и преодоляване на негативните стереотипи; подобряване достъпа до образование, чрез

активно включване на родители от ромската общност. Проектното предложение по ОП НОИР включва

дейности по Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

Предоставяне на психологическа подкрепа за децата и от етническите малцинства, чрез индивидуални и

групови мероприятия; Работа с родители (роми и нероми), чрез включването им в обучения; Насърчаване

активното участие на родителите в образователния процес; Създаване на клубове по интереси за насърчаване

общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност; Библиотека за играчки и читателски

клуб в гр. Завет; Създаване на подкрепяща среда за придобиване на средно образование на младежи от

уязвими етнически общности. Проект "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на

община Завет“ ще се реализира за период от 22 месеца, в партньорство с „Раломекс” АД гр.Завет, Ромска

фондация „Искра” гр.Шумен, Детска градина „ Слънчо“ гр.Завет и с подкрепата на асоциираните партньори

Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и Министерство на

образованието и науката



ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЗ 2020 Г.

2. Проект: „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян"
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПРОЕКТ 

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЗАВЕТ И ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН”, ФИНАНСИРАН ОТ 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 

НОМЕР НА ДОГОВОР: № BG05M9OP001-2.040-0075-C01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 МЕСЕЦА

На 03.07.2019 година Община Завет подписа Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ с Управляващия орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът „Патронажна грижа в
община Завет и община Цар Калоян” е на стойност 166 569,44 лева, които се осигуряват от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът ще се изпълнява от Община Завет в партньорство с Община Цар Калоян.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Проектното предложение е насочено към подобряване качеството на живот и
възможности за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора в община Завет
и община Цар Калоян, чрез осигуряване на почасови интегрирани здравно-социални услуги в
домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за
предоставянето на услугите.



ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЗ 2020 Г.

2. Проект: „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян"

Основните дейности, които ще бъдат изпълнение за реализиране на проекта са:

1.Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Завет и
община Цар Калоян.

Дейността "Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални
услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Завет и
община Цар Калоян" ще се извършва съобразно разработената Методиката и програмата
за предоставяне на патронажна грижа, изготвена от Министерството на здравеопазването
по Компонент 1 на процедура "Патронажна грижа на възрастни хора и лица с
увреждания", гарантираща в максимална степен интересите на целевата група и
ефективната и ефикасна работа на специалисти, предоставящи услугата.

Планираният брой лица, на които ще бъде предоставена услугата е 28 човека от
община Завет и 23 човека от община цар Калоян, или общо 51 потребители.

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

3. Обучение и супервизия на персонала.

4. Ремонт, обзавеждане и оборудване на подходящо помещение и закупуване на
транспортно средство за извършване на мобилната услуга.



ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

1. Проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет"

Община Завет сключи административен договор № BG06RDNP001-7.001-0038-
C01/14.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици 
в населени места на община Завет“ на стойност 1 152 716,33 лв. без ДДС. или 
1 383 259,60 лв. с ДДС. Безвъзмездната финансова помощ (БФП), която се предоставя за 
изпълнението на проекта включва финансиране за изпълнение на строително-
монтажни работи (СМР), осъществяване на авторски надзор, упражняване на 
строителен надзор, както и разходи за проектиране и консултантски услуги по 
подготовка на заявление за кандидатстване и управление на проекта. Проекта се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 
2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони  



ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

2. Проект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска 
администрация Завет"

Община Завет подписа договор с Държавен фонд земеделие за БФП по
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 Програма за развитие на селските райони
2014–2020 г. Финансовата помощ в размер на 496 402,32 лева без ДДС или
595 682,78 с ДДС – представляваща 100% от одобрените инвестиционни
разходи, е за ремонт на сградата и подмяна на отоплителната инсталация в
нея. Това е втория одобрен проект на Община Завет от ДФЗ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“.



ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2020Г. 
На 06.01.2020 г. Община завет има подадено 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: „Въвеждане на
енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост“ в УПИ VIII –
Озеленяване и КОО, кв. 44 по ПУП на гр. Завет, 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.
Съгласно условията на Проект „Красива България“ разпределението на общия бюджет за обект по 
мярка М01 със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 215 000 лева с ДДС е, както следва:
- 94% за СМР/СРР;
- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ

Предвидени мерки: 
Целта на проекта е цялостен ремонт на покрива, подмяна на дървената покривна конструкция, подмяна 
на покривно покритие, монтаж на топлоизолация, хидроизолация и дъсчена обшивка и водосточни 
тръби и улуци. Ще се извърши и ремонт на помещенията в сградата, като полагане на вътрешна 
топлоизолация по стени, полагане на ламиниран паркет и теракот или гранитогрес по пода. Проектът 
предвижда подмяна на интериорни врати, смяна на дограма и реновиране на фасадата на сградата, 
включваща топлоизолация и минерална мазилка.



ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2020Г.

► „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 
„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони
Приоритетни оси:   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”
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030
Дата на подаване: 28.12.2018 г.
Стойност на проекта: 22 357.50 лв.
► „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен 
социален патронаж гр. Завет“
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони
Приоритетни оси:   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”
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030
Дата на подаване: 28.12.2018 г.
Стойност на проекта: 96 781.00 лв.



ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2020Г.

► „Оборудване и 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
Приоритетни оси: 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”
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030
Дата на подаване: 28.12.2018 г.
Стойност на проекта: 64 014.00 лв.



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 по-голямо доверие и
подкрепа от обществеността.



БЛАГОДАРЯ
ЗА 

ВНИМАНИЕТО !!!

Изготвил: Мехнур Абил-Расим

Началник отдел „Бюджет, финанси и управление на собствеността“


