ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 г.

Проектобюджета на Община Завет за 2021г. 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 2021 година,
Обн. ДВ, брой 104 от 08.12.2020 г. в сила от 1 януари 2021 г.;
 Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2021 година, Обн. ДВ,
брой 1 от 05.01.2021г. ;
 Решение № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2021 година.

Акценти на бюджета за 2021 година

 Също, както през 2020 г. срока за предоставяне целевата субсидия

за капиталови разходи по общинските бюджети за 2021г. се запазва
– 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 2021 г. минималният размер на основната заплата за
най-ниската длъжност, предвидена за заемане
от държавен
служител по Закона за държавния служител е 650 лв. (чл.61 от
ЗДБРБ за 2021г.) ;
 Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за
2021г. може да бъде трансформирана в трансфер за други
целеви разходи на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на
сгради, публична общинска собственост.)

Акценти на бюджета за 2021 година
 Съгласно чл. 90 от ЗДБРБ за 2021г. кметовете на

общините задължително поддържат постоянни интернет и
комуникационна
свързаност
на
общинските
администрации за нуждите на компонентите на
електронното
управление,
съобразно
минимални
изисквания за качество, публикувани на интернет
страницата на Държавна агенция електронно управление
(ДАЕУ) ;
 Отчисленията за обезвреждане
на депонираните
неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64
от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2, ал. 3, т. 1
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъцисъгл.чл. 20, ал. 1, т. 1и за 2021 г. – 82,00 лв./т.

Акценти на бюджета за 2021 година
 Облекчават се значително условията за ползване на

неизразходените средства от субсидии (чл.129, ал.1 и
ал.2 от ЗПФ) – 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 2021 г. е 90 лв. (чл.67 от ЗДБРБ
за 2021г.);

Акценти на бюджета за 2021 година
 Съгласно чл.91 от ЗДБРБ 2021г. а унифициране на счетоводните

процеси във всички общини кметовете задължително въвеждат
Интегрирана финансово-информационна система (ИФИС) за
общините, съгласно одобрения от министъра на финансите план
за внедряването и. Кметовете на общини, включени в плана за
2021г., оказват съдействие на изпълнителя на проекта за
въвеждането на системата.;
 През 2021г. срокът по чл. 84, ал.4 от Закона за публичните

финанси за внасянето от кмета в общинския съвет на
окончателния проект на бюджета на общината, индикативния
годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
прогнозите по чл.82 от същия закон се удължава с 25 работни
дни, т.е. до 15 февруари 2021г.

Запазени норми и ограничения от предходни години, които
ще действат и през 2021 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, които
ще действат и през 2021 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.57, ал.2 от
ЗДБРБ за 2021 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.

НЕПРОМЕНЕНИ ПРЕЗ 2021Г. ОСТАВАТ:
 Условията и сроковете за предоставяне на държавните трансфери, без

целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети
(чл.53 от ЗДБРБ 2021г.). 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 2021г.);
 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.5 от ЗДБРБ 2021г.

НЕПРОМЕНЕНИ ПРЕЗ 2021 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 2021г.
 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.92 ал.1 и ал.2 от ЗДБРБ 2021г.)

Натурални и стойностни показатели за прилагане на
стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021
година на Община Завет
 Функция

„Общи държавни служби“ разчетените
средства за 2021г. са общо в размер на 984 500лв. За
2020г. Разчетените средства бяха 798 300 лв., т.е. с 186
200 лв. са увеличени за 2021г. спрямо 2020г.
Средствата по функцията са разпределени, както следва:
- за кметове 182 400лв. - средствата за увеличени с
11,77% спрямо 2020г. ( +19 200 лв.)
- служители в общинска администрация 802 100лв. средствата за увеличени с 26,30 % спрямо 2020г.
( +167 000 лв.)

Натурални и стойностни показатели за прилагане на
стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021
година на Община Завет
 Функция „Отбрана и сигурност“ увеличението е с 14 655лв.

спрямо 2020г., т.е. от 132 476лв. се увеличават на 147 131 лв.
(11,06%). В тази функция са предвидени средства за: районни
полицейски инспектори; за детска педагогическа стая; за
местни комисии за борба срещу противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни, центрове за превенция и
консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели;
денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и
по охрана на пунктове за управление.
Предвидени са също средства за доброволните
формирования за застраховка срещу злополука и обучение, за
екипировка и за участие в обучения и спасителни мероприятия.

Натурални и стойностни показатели за прилагане на
стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021
година на Община Завет
 Функция „Образование“ увеличението спрямо 2020г. е 8,306%, от 3 739

475лв. за 2020г. на 4 050 078 лв., за 2021г.
 Във всички видове стандарти, които за образованието разчетени за
2021г. се наблюдава увеличение.
 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 2021
година на Община Завет
 Размерът на натуралните и стойностни показатели е увеличен в сравнение с
2020 година , както следва:
 Функция „Здравеопазване“ увеличението е 19 772лв. от 104 677лв. на 124 449
лв. (18,889%);
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - нова функция за
община Завет, която е държавно делегирана. Разчетените средства са за
социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с натурален показател 26 и стандарт
за делегирана държавна дейност 3 985 лв. Общо разчетените средства са в
размер на 103 610 лв.;
 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ с 23 980лв. от 240
120лв. на 264 132лв. стандарта за читалищата се увеличава с 1 044 лв., от 10
440лв. през 2020г., става 11 484лв. през 2021 г. (10%). Субсидираната бройка е
23.

Натурални и стойностни показатели за прилагане на
стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021
година на Община Завет
 Размерът на средствата за изравнителна субсидия се увеличават с 41 200лв.,
като през 2020 г. беше 906 200лв., а за 2021 г. предвидените средства в ЗДБРБ са
в размер на 947 400лв. (4,55%)
 Размерът на средствата за зимно поддържане и снегопочистване се
увеличават с 9 200лв., като през 2020 г. разчетените средства бяха 81 400лв., а за
2021 г. разчетените средства за общината са 90 600лв. (11,30%)
 Разчетените целеви средства за капиталови разходи се увеличават с 47
100лв., като през 2020 г. бяха 359 800лв., а за 2021 г. предвидените
средства
са в размер на 406 900лв. ( 13,10% )

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2021Г.
9 522 660 ЛВ.
Проектът на бюджет е балансиран при осъществен анализ на
изпълнението на приходите за 2020 г. и заложените приходи за 2021 г. с
разчета на разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата
за управление и стратегическия план за развитие на общината .

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2021Г.
9 522 660ЛВ.
Делегирани от държавата
дейности в размер на 6
492 833лева, очаквани и
заложени в рамката на
законопроекта
за
държавния бюджет за
2021 г., от които 567
055лева
е
преходен
остатък от 2020 г.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2021Г.
9 522 660ЛВ.
Местни дейности в размер на
3 029 827лева, от които
623 544лева 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 28 931лв., също така със
знак минус(-) са предвидени
средства за отчиления по чл. 64 от
ЗУО в размер на 188 892лв.

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ
ДЕЙНОСТИ И ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ
Вид приход за общински дейности
І.1. Имуществени данъци
І.2. Не данъчни приходи
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
В т.ч.
-обща
изравнителна субсидия и целеви
средства за зимно поддържане и
снегопочистване
- субсидия за кап.разходи
ІІІ. Трансфери
ІV. Временни безлихвени заеми
V. Операции с финансови активи в
т.ч.
наличност в началото на периода
&72-20
Предоставена
възмездна
финансова помощ (нето)
ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД

План 2021 г.
484 000
710 206
1 444 900

1 038
406
-188
-28
623

000
900
892
931
544

623 544
-15 000
3 029 827

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА
ЗАВЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021Г.



5 673 900лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности



949 400лв. – обща изравнителна субсидия



90 600лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища



406 900лв. – целева субсидия за капиталови разходи
ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. : 7 118 800 лв.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА
ЗАВЕТ С ЦБ ЗА 2021 Г. В ЧАСТТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРБ ЗА
2021Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ В
ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
5 673 900лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности
в т.ч. :
 Функция „Общи държавни служби“ – 984 500лв., от които:
 - средства за кметове– 182 400 лв.;
 - средства за служители в общинска администрация – 802 100лв.
 Функция „Отбрана и сигурност“ – 147 131лв.
 Функция „Образование“ – 4 050 078лв.
 Функция „Здравеопазване“ – 124 449лв.
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 103 610лв.
 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “ – 264 132лв.


ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1 062 344ЛВ.
В държавни дейности се планират средства за заплати и
осигуровки на общинска администрация – служители, както и за
кметовете по населени места на община. Предвидено е увеличаване на
основните месечни възнаграждения на кметовете и на служителите в
общинска администрация с 10%.
 122 дейност „Общинска администрация - разчетените средства по
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. (ЗДБРБ)
са в размер на 984 500 лв., от които:
182 400 лв. са за възнаграждения на кметове
802 100 лв. са за възнаграждения на служителите в общинска
администрация.
За дейността е налице преходен остатък от 2020г. в размер на 77 844 лв.
разпределен, както следва:
- 4 811 лв. за кметове
- 73 033лв. за служителите в общинска администрация.
Общо предвидени средства за дейността 1 062 344 лв.

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 221 418 ЛВ.
За тази функция предвидените средства, съгласно ЗДБРБ за 2021г. Са в размер на 147 131
лв. Средствата са разпределени по дейности, както следва:
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 33 606 лв. Тук са включени
Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, обществените
възпитатели , както и районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая.
Планират се средства за възнаграждения и издръжка на обществените възпитатели, както и
средства за закупуване на компютър (лаптоп) за детска педагогическа стая. За дейността е
налице преходен остатък от 2020 г. в размер на 15 809лв. Общо за дейността 49 415 лв.
Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и
мощности“ – за дейността са предвидени средства в размер на 101 460лв. за заплати и
осигурителни вноски на служителите по отбрана (дежурните) 8 души, както и средства за
тяхната издръжка. В тази дейност се предвиждат средства за офиси за военен отчет и
дейности по плана за защита при бедствия. За дейността е налице преходен остатък от 2020
г. в размер на 30 842лв. Предвиждат се средства за текущ ремонт на помещението на ОМП,
както и закупуване на ново оборудване и обзавеждане. В капиталовият разчет са планирани
средства за закупуването на видеомонитор. Общо за дейността 132 302 лв.
Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ – средствата са в
размер на 12 065 лв. Средствата обезпечават разходите на доброволчиците: за екипировка,
за застраховка срещу злополука, както и за участия в обучения и спасителни мероприятия.
В тази дейност се предвиждат средства за офиси за военен отчет и дейности по плана за
защита при бедствия. За дейността е налице преходен остатък от 2020 г. в размер на 27 636
лв. Общо за дейността 39 701лв.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 4 620 697 ЛВ.
За тази функция предвидените със ЗДБРБ за 2021г. средства са в
размер на 4 050 078 лв. За функцията е налице преходен остатък от 2020
г. в размер на 318 741 лв. В приходната част на бюджета за 2021г. се
планират собствени средства на учебните заведения, като приходи от
наеми на имущество и приходи от наем на земя. Те са общо в размер на
259 668 лв. Планира се също със знак „-“ (минус) внесеният данък върху
приходите в размер на -7 790 лв. Общо средства за функцията: 4 620
697 лв. Функцията включва следните дейности с преходни остатъци от
2020г.:
• 311 дейност „Детски градини“ – 74 857 лв.
• 322 дейност „Неспециализирани училища без професионални
гимназии“ - 190 570 лв.
• 326 дейност „Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка“ - 49 972 лв.
• 389 дейност „Други дейности в образованието“ - 3 342 лв.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 154 830ЛВ.
За функция „Здравеопазване“ със ЗДБРБ за 2021г. са разчетени средства
в размер на 124 449 лв. За функцията е налице преходен остатък от 2020г. в
размер на 30 381 лв. Ще се предвиди увеличение на основните месечни
възнаграждения на медицинските специалисти, с което ще се достигне
минималният размер на възнаграждението в сферата на здравеопазването,
съгласно тристранното споразумение, който е 900 лв. Общо средства за 2021г.
154 830 лв.
431 дейност „Детски ясли, детски кухни в яслени групи в детска градина“. – По
ЗДБРБ 2021г. средствата са в размер на 30 617 лв. Налице е преходен остатък
от 2020г. в размер на 1 615 лв. Общо за дейността 32 232 лв.
437 дейност „ Здравен кабинет в детски градини и училища“ - По ЗДБРБ 2021г.
средствата са в размер на 82 022лв. Налице е преходен остатък от 2020г. в
размер на 14 604лв. Общо за дейността 96 626лв.
469 дейност „Други дейности по здравеопазването“ - По ЗДБРБ 2021г.
средствата са в размер на 11 810лв. Налице е преходен остатък от 2020г. в
размер на 14 162лв. Общо за дейността 25 972лв.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

– 160 651 ЛВ.

Със ЗДБРБ за 2021г. са разчетени средства на община Завет за
нова държавна дейност „Асистентска подкрепа“. Средствата са в
размер на 103 610 лв. за обезпечаване на 26 потребители на социалната
услуга. Предвижда се назначаването на 14 човека на 6 часа за 1 година
за обслужване на 26-те потребители. Основното месечно
възнаграждение на 1 лице ще бъде 487,50 лв.
За функцията е налице преходен остатък от 2020г. по дейности в размер
на 57 041 лв., в т.ч. остатък по Целева програма „Обществена
трапезария“ – 3 240 лв.; Остатък по проект „Лични асистенти“ – 45 362
лв.; Остатък по проект „Грижа в домашна среда“ – 6 697 лв.; Остатък
по Национална програма – 535 лв.; Остатък компенсирани превози – 1
207 лв.
Общо средства за 2021г. 160 651 лв.

ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И
РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО “
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 264 625ЛВ.

В тази функция са предвидени средства за Дейност
738 „Читалища“ в размер на 264 132 лв. Субсидираната
бройка е 23. За дейността е налице преходен остатък от
2019г. В размер на 493 лв., който е на НЧ „Развитие 1927“ с.
Сушево.
Общо средства по дейността за 2021г. 264 625 лв.

ІХ. ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ
ФУНКЦИИ
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

8 268 ЛВ.

В тази функция са налице средства от
преходен остатък от 2020г. Същите са за дейности
по занимания по интереси в образованието.
Неразходените
средства
остават
при
първостепенният разпоредител с бюджет, т.е.
общината.

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 514 229ЛВ.
В местните дейности на функция „Общи държавни служби“ 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 514 229лв. Средствата са за материална издръжка на
кметствата по населени места и общинската администрация в т.ч. са предвидени и
представителни разходи на общината, представителни разходи на кметствата, както и
помощите по Решение на Общински съвет. Планират се средства за капиталови разходи,
както следва:
- Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на общинска
администрация завет 1-етап“ - собствено участие (финансиране) на СМР 39 537лв.;
- закупуване на компютри и хардуер за общинска администрация гр. Завет – 15 000лв.;
- закупуване на климатик за кметство с. Брестовене, община Завет – 1000 лв.;
- закупуване на водна помпа с автономно захранване (фотоволтаична система) за нуждите на
с. Прелез, община Завет – 2 000 лв.;
- закупуване на камери за видеонаблюдение по населени места в община Завет – 8 192 лв.;
- закупуване на отоплителен котел за нуждите на с.Прелез, община Завет – 2 000 лв.;
- закупуване на програмни продукти за нуждите на общинска администрация гр. Завет – 1
500 лв.;
- придобиване на поземлен имот 30065.29.15, област Разград, община Завет, гр. Завет, вид
територия земеделска, нтп нива, площ 5001 кв. м. ; поземлен имот 30065.29.8, област
Разград, община Завет, гр. Завет, вид територия земеделска, категория 3, нтп зеленчукова
градина, площ 3149 кв. м. – 15 000 лв.

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ 230 000 ЛВ.

123 дейност „Общински съвети“ – се
предвиждат средства в размер на 230 000
лв. Средствата ще обезпечат за
възнагражденията
на
общинските
съветници, предвиждат се и средства за
издръжка на дейността.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 267 665 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 800лв. В тази
дейност са заложени средства в размер на 13 145 лв. за инвестиционни
цели: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДГ „СЛЪНЧО" ГР. ЗАВЕТ ЧРЕЗ
ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ,
ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ“.
• Дофинансиране на функция “Образование” в дейност 322
„Неспециализирани училища,без професионални гимназии“ в размер
на 29 374 лв. за маломерни и слети паралелки в училищата за учебната
2021 - 2022 учебна година и дофинансиране в дейност 326
„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“
в размер на 35 666 лв. за маломерни и слети паралелки в училищата за
учебната 2021 - 2022 учебна година. Общо предвидените средства
възлизат на 65 040 лв.
• дейност 389 „Други дейности в образованието“ – за заплати,
осигуровки на шофьор на училищен автобус, както и средства за
издръжката му– 16 520лв.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– 533 866 ЛВ.

Общинското финансиране обхваща следните дейности:
• Дейност 524 – Домашен социален патронаж – предвидените средства са
общо в размер на 528 366 лв., които ще обезпечат заплати и осигуровки
на 10 бр. щатен персонал, както и средства за издръжка на дейността. В
капиталовият разчет за 2021г. са заложени средства за следните обекти:
- Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет – 214 500 лв.;
- Закупуване на автомобил за нуждите на домашен социален патронаж гр.
Завет, община Завет – 28 000 лв.
• Дейност 532 - програми за временна заетост - издръжка на програмите
за временна заетост – 500лв.
• Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др. - средства за
подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, инвалиди и др. – 5
000лв.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 791 230ЛВ.

•

•

•
•

•

Предвидените средства в тази функция покриват широк спектър от дейности в
комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.
В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация‘‘ се планират средства в
размер на 30 000 лв. за „Изготвяне на инвестиционен проект за
рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Острово, община
Завет’’.
В дейност 604 „Осветление на улици и площади‘‘ се предиждат средства общо
в размер на 100 000лв. за поддръжка на уличното осветление (за осветителни
тела и ел. енергия).
За дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” са
предвидени 160 908лв., от които :
Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет
- с. Иван Шишманово, ул. Беласица ок 8 до ок 61(авторски надзор, строителен
надзор, оценка на съответствието на инвестиционни проекти (ОСИП) и за
строително-монтажни работи (СМР) ) – 110 908 лв.;
Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на
улици в населените места на община Завет – 50 000 лв.;

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 791 230ЛВ.
В дейност 619 „ Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие‘‘
се планират средства в размер на 41 000лв. от които :
Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване
•
на централна градска част гр. Завет- 3 етап – 8 000 лв.;
• Закупуване на съоръжения за детска площадка с.
Брестовене, община Завет – 13 000 лв.;
• Закупуване на съоръжения за детски и спортни площадки
по населените места на община Завет – 15 500 лв.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 791 230ЛВ.
•

За дейност 622 “Озеленяване” са предвидени 127 703лв., които обезпечават
дейността (възнаграждения , осигурителни вноски и издръжка на 9 бр. щатна
численост) в ОП “Воден-2009” град Завет

•

В дейност 623 „Чистота” са планирани общо 323 119лв., от които 273 119лв.
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 2021 г. , от които:
за обезпечаване дейността на ОП «Воден-2009» се предвиждат средства в
размер на 241 859лв. за заплати и осигуровки на 11 бр. щатна численост, както
и за издръжка на дейността) , за дейност чистота в общинска администрация
31 260 лв.

В дейността са планирани средства за за снегопочистване на улици на
територията на общината в размер на 50 000 лв.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 791 230 ЛВ.
В дейност 629 ‘’Други дейности по опазване на околната
среда’’ се предвиждат средства общо в размер на 13 000 лв.,
от които за лятна студентска бригада 9 000 лв., и 4 000 лв. за
издръжка.

ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО “
ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 455 800ЛВ.
В дейност 713 „ Спорт за всички“ са заложени средства за издръжка на дейността 10
000 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” гр. Завет – 4 500 лв.



ФК “Челси” с. Брестовене – 9 000 лв.



ФК “Адаспорт” с.Острово – 4 500 лв.



СНЦ клуб по борба "Агросем 2020" с. Острово – 7 000 лв.

Общо за субсидиите на клубовете по футбол и борба предвидените средства са в
размер на 25 000 лв.
В дейността се планират общо средства 234 300лв. в т.ч. субсидии за ФК, за
издръжка, както и 139 300лв. 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
26 000 лв. се предвиждат за СМР (собствено финансиране), за авторски надзор 1 100
лв. и строителен надзор – 2 200 лв.

ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНИ ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ“ ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ
455 800ЛВ.
В дейност 738 „Читалища“ се предвиждат средства за изготвяне на
инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на НЧ
„П.Р.Славейков 1925“ с. Веселец, община Завет за 4 500 лв.
В дейност 745 „Обредни домове и зали“ се предвижда закупуването на
климатици за сватбена зала с. Брестовене, община завет за 7 000 лв.
В дейност 759 „Други дейности по културата“ се включват разходите за
заплати и осигуровки, за издръжка на 5 щатни бройки, както и
разходите по културния календар на общината общо в размер на 100
000 лв. Общо за дейността 200 000лв.

Функция „Икономически дейности
и услуги“ 172 097лв.






В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата’’ заложените средства за
2021 г. са в размер на 157 097лв., от които 66 497лв. са
преходен остатък от 2020г., а останалите 90 600лв. са
разчетени със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.;
В дейност 866 «Общински пазари и тържища»
предвидените средства са в размер на 10 000 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 2021Г.
№
по
ред

1

дейност

В т.ч. по източници на финансиране
ОБЕКТ

2

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ
Функция 01
2

122-МД
ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕТ 1-ЕТАП“
СМР

Функция 03
1

Капиталови
разходи за
2021 г.

Субсидия
от РБ

Собствени
бюджетни
средства и
преходни
остатъци

5

Други източници
Привлечени
средства

Забележка
(източник на финансиране)

14

15

7

10

2 661 797
2 407 603

406 900
308 900

317 884
161 690

1 937 013
1 937 013

595 899

0

39 537

556 362

595 899

0

39 537

556 362

595 899

0

39 537

13 145

800

12 345

13145

800

12345

311
„РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДГ „СЛЪНЧО" ГР. ЗАВЕТ ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА
ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА
ДОГРАМА И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ“

ПО ЦСКР 2020 - 31419 лв.; ПО
ЦСКР 2019 - 8118 лв. И ДФЗПРСР - 595 682 лв.
556 362 ПО ЦСКР 2020 - 31419 лв.; ПО
ЦСКР 2019 - 8118 лв. И ДФЗ-ПРСР
- 595 682 лв.
0
ПО §31-11 - 3000 лв.;
ПО ЦСКР 2020; - 7132 лв.
ПО ЦСКР 2019 - 1060 лв.; ПО
ЦСКР 2018 - 1153 лв.; ЦСКР 2021

0

ПРОЕКТИРАНЕ

1

524-МД

ОСИП
Функция 05
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ДСП ГР. ЗАВЕТ
АВТОРСКИ НАДЗОР
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
СМР

12 345
800
214 500
214 500
1 700
2 500
210 300

0
800
214 500
214 500
1 700
2 500
210 300

ПО §31-11 - 3000 лв.;
ПО ЦСКР 2020; - 7132 лв.
ПО ЦСКР 2019 - 1060 лв.; ПО
ЦСКР 2018 - 1153 лв.
ЦСКР 2021

12 345

0
0
0

0
0

ЦСКР 2021
ЦСКР 2021
ЦСКР 2021
ЦСКР 2021

1

606-МД

2

606-МД

3

619-МД

4

603-МД

5

1

606-МД

738-МД

Функция 06

1 579 559

89 100

109 808

1 380 651

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА
ОБЩИНА ЗАВЕТ
С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61(АВТОРСКИ НАДЗОР)
С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61(СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)

110 908

1 100

109 808

0

1 100
2 200

1 100
0

0
2 200

ЦСКР 2021
§§ 40-40

С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61(ОСИП)
С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61(СМР)
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

800
106 808
50 000

0
0
50 000

800
106 808

§§ 40-40
§§ 40-40
ЦСКР 2021

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ГР. ЗАВЕТ- III ЕТАП
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ
ОТ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ОСТРОВО, ОБЩИНА ЗАВЕТ

8 000

8 000

30 000

30 000

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ - ДФЗ
Функция 07
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА
ПОКРИВА НА НЧ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ 1925" С. ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ

0

ЦСКР 2021; §§ 40-40

ЦСКР 2021

ЦСКР 2021
1 380 651

0

0

1 380 651

ДФЗ-ПРСР

4 500
4 500

4 500
4 500

0
0

0
0

ЦСКР 2021

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ
Функция 01

237 694

81 500

156 194

0

28 192

18 000

10 192

0

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ЗА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ
ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА КМЕТСТВО С. БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА
ЗАВЕТ

15 000

15 000

0

0

1 000

1 000

0

ЦСКР 2021
ЦСКР 2021

1

122-52-01

2

122-52-03

3

122-52-03

ЗАКУПУВАНЕ НА ВОДНА ПОМПА С АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ
(ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА) ЗА НУЖДИТЕ НА С. ПРЕЛЕЗ, ОБЩИНА
ЗАВЕТ

2 000

2 000

0

4

122-52-05

ЗАКУПУВАНЕ НА КАМЕРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
В ОБЩИНА ЗАВЕТ

8 192

0

8 192

§§ 40-40

5

122-52-05

ЗАКУПУВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛЕН КОТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА С. ПРЕЛЕЗ,
ОБЩИНА ЗАВЕТ

2 000

0

2 000

§§ 40-40

Функция 02

3 200

0

3 200

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ (ЛАПТОП) ЗА ДЕТСКА
ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ
ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОЕКРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОМП
Функция 03

1 200

0

1 200

ПО §31-11

2 000
3 502

ПО §31-11

0

2 000
3 502

0

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ (ЛАПТОП ЗА УЧЕНИЦИ И
УЧИТЕЛИ) ЗА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БРЕСТОВЕНЕ

3 502

0

3 502

0

1

239-52-01

2

282-52-03

1

322-52-01

ЦСКР 2021

0

§31-11 (ФО-52/02.11.2020Г.)

1

524-52-04

1

619-52-03

2

619-52-03

Функция 05
ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ ГР. ЗАВЕТ, ОБЩИНА ЗАВЕТ

28 000
28 000

28 000
28 000

0
0

0

Функция 06
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА С. БРЕСТОВЕНЕ,
ОБЩИНА ЗАВЕТ
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ПО
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

28 500
13 000

28 500
13 000

0

0

15 500

15 500

0

Функция 07
1 §52-06-714-МД ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. ВЕСЕЛЕЦ,
ОБЩИНА ЗАВЕТ ПО ПМС 348/18.12.2019 Г.

1

1

745-52-03

ЦСКР 2021
ЦСКР 2021

146 300
139 300

7 000
0

139 300
139 300

136 000

0

136 000

АВТОРСКИ НАДЗОР
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

1 100
2 200

0
0

1 100
2 200

ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА С. БРЕСТОВЕНЕ,
ОБЩИНА ЗАВЕТ

7 000

7 000

1 500

1 500

0

0

1 500
1 500

1 500
1 500

0
0

0

15 000
15 000

15 000
15 000

0

0

СМР

2

ЦСКР 2021

§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Функция 01
122-МД-53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ
§5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ
122-МД-54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 30065.29.15, ОБЛАСТ РАЗГРАД,
ОБЩИНА ЗАВЕТ, ГР. ЗАВЕТ, ВИД ТЕРИТОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКА, НТП НИВА,
ПЛОЩ 5001 КВ. М. ; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 30065.29.8, ОБЛАСТ РАЗГРАД,
ОБЩИНА ЗАВЕТ, ГР. ЗАВЕТ, ВИД ТЕРИТОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКА, КАТЕГОРИЯ 3,
НТП ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА, ПЛОЩ 3149 КВ. М.

0
0

ПМС № 348/18.12.2019Г. 110000лв.; ПО ЦСКР 2018 - 26000
лв.; ПО ЦСКР 2020
ПМС № 348/18.12.2019Г. 110000лв.; ПО ЦСКР 2018 - 26000
лв.
ПО ЦСКР 2020
ПО ЦСКР 2020
ЦСКР 2021

ЦСКР 2021

ЦСКР 2021

ПРИКЛЮЧИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020Г.

1. Проект: „Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична
общинска собственост“ в УПИ VIII – Озеленяване и КОО, кв. 44 по ПУП на гр. Завет
Наименование на проектно „Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда
предложение
публична общинска собственост“ в УПИ VIII – Озеленяване и
КОО, кв. 44 по ПУП на гр. Завет
Наименование на процедура „Подобряване на обществената среда в населените места” по
мярка М01 "Красива България" на Министерство на труда и
социалната политика (МТСП)
Цел на проекта
СМР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за
обществено обслужване в областта на администрацията,
културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм
Срок на изпълнение
4 месеца
Стойност на проекта
215 000,00 лв.
Статус
Приключил изпълнението

ПРИКЛЮЧИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020 Г.

2. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"
Наименование на проектно
"Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани
предложение
на Община Завет"
Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж
Приоритетни оси
Образователна среда за активно социално приобщаване
Цел на проекта
Предвидено е подпомагане на деца и ученици от етническите
малцинства на територията на Община Завет в сферата на
образованието, както и работа с родителите им за повишаване
на интереса към образованието - семейна подкрепа на децата
им в училище и извън училище за постигане на по-добри
резултати.
Наименование на процедура
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
компонент 1
Код на процедура
BG05M9OP001-2.018
Стойност на проекта:
261 236.46 лв.
Срок на изпълнение
22 месеца-до 31.12.2020 год.
Статус
Приключил изпълнението

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
1. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"
Наименование на проектно
"Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани
предложение
на Община Завет"
Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси
Приоритетни оси
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване
Цел на проекта
Подобряване достъпа до заетост, чрез осигуряване на
субсидирана заетост на 16 безработни лица за 9 месеца на
длъжност "Работник поддръжка" от населените места на
община Завет: гр. Завет, с. Брестовене и с. Веселец.
Наименование на процедура
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
компонент 1
Код на процедура
BG05M9OP001-2.018
Стойност на проекта:
146 621,23 лв.
Срок на изпълнение
до 30.09.2021 г.
Договор номер
Допълнително споразумение 02 от 03.12.2020 год. към
Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0043-C03
Статус
В процес на реализация на дейностите по ОП РЧР

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Община Завет е партньор с Министерството на труда и социалната
политика – Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, бюджетна линия
BG05M9OP001-2.003 „ПРИЕМИ МЕ 2015“ , финансиран съгласно договор
за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP0012.003-0001-С01. Споразумението за партньорство е сключено на
16.05.2017г. със срок до 31.12.2020г. По договора се обезпечават разходи за
възнаграждения на приемният родител ( 150% от МРЗ за страната на
приемен родител с 1 дете), средства за издръжка на детето ( за дете от 0-3
годишна възраст 4 х Гарантирания минимален доход).
Сключено е ново споразумение от 15.12.2020г. , което влиза в сила
от 01.01.2021г. за срок от 1 година. Проектът ще гарантира средства за
месечни възнаграждения на професионалните приемни родители, както и
средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и
професионални приемни семейства, съобразно възрастта. Тези средства се
осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа на децата и
семействата“, като част от бюджета на Агенцията за социално подпомагане.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
2. Проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет"
Наименование на проектно
"Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на
предложение
община Завет"
Оперативна програма
Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
Наименование на процедура
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици и тротоари и съоръжения и
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Цел на проекта
Извършване на строително - монтажни работи за основен
ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на
община Завет.
В проекта се предвижда реконструкция и рехабилитация на
следните улици: ул. "Иван Вазов", улица „Кирил и Методий“ –
град Завет, улица „Йордан Йовков“ – с. Прелез, улица „Христо
Ботев“ – с. Веселец, улица „ 3-ти март“ – с. Острово, улица
„Арда“ и улица „Христо Ботев“ – с. Брестовене Предвидено е
извършване на строително монтажни работи по следните
части: - част "Пътна" - улично платно и тротоари;
Код на процедура
BG06RDNP001-7.001
Стойност на проекта
1 152 716.34 лв.
Срок на изпълнение
Срок за изпълнение – 36 месеца /14.05.2019 г.- 14.05.2022 г./
Договор номер

Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0038C01/14.05.2019 г.

Статус

В процес на реализация на дейностите по проекта

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
3. Проект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска
администрация Завет"
Наименование на проектно
"Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране
предложение
на енергопотреблението чрез основен ремонт и
енергоефективна рехабилитация на административни сгради в
община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна
рехабилитация на сградата на Общинска администрация
Завет"
Оперативна програма
Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
Наименование на процедура
Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна
ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Цел на проекта
Реконструкция, основен ремонт и оборудване с цел
подобряване на енергийна ефективност на Административната
сграда на общинската администрация на Община Завет,
намираща се на ул. "Лудогорие" № 19 в град Завет. Предвидена
е реализация на всички мерки, предвидени в енергийното
обследване, ремонт на покривната конструкция и подмяна на
отоплителната инсталация.
Код на процедура
BG06RDNP001-7.008
Стойност на проекта
496 402.32 лв.
Срок на изпълнение
36 месеца
Договор номер
№ BG06RDNP001-7.008-0031
Статус
В процес на реализация на дейностите по проекта

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
4. Проект: „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина
„Слънчо" гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина
„Радост“ с. Острово"
Наименование на проектно
„Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура предложение
Детска градина „Слънчо" гр. Завет, Детска градина
„Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина „Радост“
с. Острово"
Оперативна програма
Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос
Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)
Наименование на процедура
МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
Цел на проекта
Подобряване на материалната база в част от детските градини
на територията на община Завет чрез обзавеждане на спални
помещения и занимални в сградите на 3 обекта на
образователната инфраструктура Детска градина „Слънчо“ гр.
Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и
Детска градина „Радост“ с. Острово", като основна цел е
подобряване на условията за отглеждане и възпитание на
децата, посещаващи трите детски градини.
Код на процедура
BG06RDNP001-19.030
Стойност на проекта
44 915.00 лв.
Статус
Приключила оценка, предстои сключване на Договор
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5. Проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище
„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“
Наименование на проектно
„Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно
предложение
Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“
Оперативна програма
Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос
Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)
Наименование на процедура
МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
Цел на проекта
Целта на проектното предложение е свързана със Специфична
цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна
инфраструктура и подобряване на възможностите за активен
живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за
свободното време на хората от всички поколения” от
Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат
„Повишаване качеството на живот на територията, развитие и
активизиране на местните човешки, природни, материални и
културни ресурси”. Цел на проекта: Общата цел на проекта е
подобряване достъпа до културни услуги и запазване на
духовния и културен живот на населението в Община Завет,
чрез обзавеждане на зрителната зала на Народно читалище
„Саморазвитие 1902“ в град Завет, община Завет. С настоящото
проектно предложение се цели подобряване на материалната
база на обекти, свързани с културния живот на населението,
чрез доставка на столове за зрителната зала на Народно
читалище „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет.
Код на процедура
BG06RDNP001-19.030-S2
Стойност на проекта
22 357.50 лв.
Срок на изпълнение
36 месеца /22.06.2020г.-22.06.2023г./
Договор номер
Договор № BG06RDNP001-19.030-0015-С01 от 22.06.2020 г.
Статус
В процес на реализация на дейностите по проекта
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6. Проект: „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура –
Домашен социален патронаж гр. Завет“
Наименование на проектно
„Оборудване и обзавеждане на общинска социална
предложение
инфраструктура - Домашен социален патронаж гр. Завет“
Оперативна програма
Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос
Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)
Наименование на процедура МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
Цел на проекта
Обща цел на проекта е повишаване качеството и
ефективността на извършваната грижа за възрастните хора и
тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални
условия за функциониране на Домашен социален патронаж.
Код на процедура
BG06RDNP001-19.030
Стойност на проекта
96 781.00 лв.
Дата на подаване
28.12.2018 г.
Входящ регистрационен
Вх. рег. №: BG06RDNP001-19.030-0016
номер
Статус
оценяване

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЗ 2021 Г.
7. Проект: „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура –
Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и
Детска градина „Радост“ с. Острово.
Наименование на проектно
„Оборудване и обзавеждане на общинска образователна
предложение
инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска
градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина
„Радост“ с. Острово.
Оперативна програма
Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос
Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)
Наименование на процедура
МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
Цел на проекта
Целта на проектното предложение е свързана със Специфична
цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна
инфраструктура и подобряване на възможностите за активен
живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за
свободното време на хората от всички поколения” от
Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат
„Повишаване качеството на живот на територията, развитие и
активизиране на местните човешки, природни, материални и
културни ресурси”. Цел на проекта: Подобряване на
качеството на предоставяната услуга в детските градини на
територията на община Завет чрез подобряване на материално
техническата база в трите общински детски заведения: Детска
градина „Слънчо“, находяща се на ул. " Хан Крум" № 33 в гр.
Завет, Детска градина „Червената шапчица“ находяща се на
ул. " Хан Кубрат " № 2 в с. Брестовене и Детска градина
„Радост“ , ул. "Иван Вазов" № 1, с. Острово, както и създаване
на по-благоприятни условия за растеж и развитие на децата,
което от своя страна ще доведе до повишаване качеството на
живот, задържане на младите в населените ни места, и е стъпка
към постигане на устойчиво развитие.
Код на процедура
BG06RDNP001-19.030-S2
Стойност на проекта
64 014.00 лв.
Срок на изпълнение
36 месеца /22.06.2020г.-22.06.2023г./
Договор номер
BG06RDNP001-19.030-0017-С01 от 22.06.2020 г.
Статус

В процес на реализация на дейностите по проекта
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8. Проект: „Патронажна грижа в Община Завет и Община Цар Калоян”
Наименование на проектно
„Патронажна грижа в Община Завет И Община Цар Калоян”
предложение
Оперативна програма
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020
Приоритетни оси
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване
Наименование на процедура
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 4“
Код на процедура
BG05M9OP001-2.103
Цел на проекта
Целта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на
лицата от целевите групи с допълнителен период от 6 месеца, с
което ще се отговори на нуждите на населението от
предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и
лица с увреждания, като по този начин се защитава
обществения интерес и се продължава процеса на грижа за
хората с увреждания и възрастните хора, както и изграждането
на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на
качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.
Договор №
Допълнително споразумение 01 към Договор № BG05M9OP0012.040-0075-C02
Стойност на проекта
56 034,72 лв.
Срок на изпълнение
6 месеца/51 потребители (28 за община Завет и 23 за община
Цар Калоян)
Статус
В процес на реализация на дейностите по проекта

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.
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