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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ  

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ“ 
 

В община Завет се проведе 

заключителна пресконференция по 

повод приключване на проект „Нови 

възможности за независим живот на 

уязвими групи на територията на 

община Завет“ по процедура за 

директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 

- 2020 г., приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до 

услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални 

услуги от общ интерес”, Специфична 

цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на 

достъпа на хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване до услуги за 

социално включване и 

здравеопазване, договор № 

BG05M9OP001-2.002-0124-C001.  
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Периодът на изпълнение на проекта е от 

01.01.2016 до 01.04.2018. Община Завет и 

Министерство на труда и социалната политика чрез 

Главна дирекция „Европейски фондове, програми и 

проекти“, се споразумяха като сключиха 

Допълнително споразумение №01 към Договор 

№BG05M9ОP001-2.002-0124-C001, срокът за 

изпълнение на Договора от 23 месеца да се удължи 

на 27 месеца. Общата сума на допустимите разходи 

за  изпълнение на Договора възлиза на 499 349.30 

лева. 

Пресконференцията се състоя на 

26.03.2018год. от 11 часа в зала № 101 в 

административната сграда на Община Завет - гр. 

Завет, ул. „Лудогорие“ №19. На 

информационното събитие се 

презентираха постигнатите 

индикатори и резултати по 

проекта, в изпълнение на 

заложените цели и дейности. 

Участие в пресконференцията 

взеха представители на 

ръководството на Община Завет 

и на целевите групи, екипът за 

управление на проекта и 

персоналът на Центъра за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.  


