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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

 Европа инвестира в селските райони“ 

 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ 

 

На 06.08.2021 г. Кмета на Община Завет, г-н Ахтер Велиев подписа Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0016-C01 /2021 г. с 

Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на 

проект  „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура – Домашен социален 

патронаж гр. Завет“ по процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001 – 19.030 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”  от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

Общата стойност на проекта е 96 781,00лв. без ДДС, от които 87 102,90 лв. европейско и 

9 678,10 лв. национално съфинансиране. 

С проектното предложение се предвижда закупуване на нов специализиран лекотоварен 

автомобил за доставка на храна, приготвена от Домашен социален патронаж гр. Завет за възрастните 

хора и тези в неравностойно положение на територията на общината, както и закупуване на ново 

кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Завет. 

 

Целта на проекта е свързана с: 

 

 Подобряване на предоставяните социални услуги, създаване на реални условия за повишаване на 

капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за 

уязвимите категории от населението, чрез оборудване и обзавеждане на Домашен социален 

патронаж в гр. Завет.  

 Осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на 

общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и ефективността на 

извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение. 

 Подобряване процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно 

свързано с инвестиции в съществуваща социална инфраструктура и подобряване качеството на 

предлаганите услуги за населението в общината. 

 

 

 

 

Начало на проекта: 06.08.2021 г. 

Край на проекта:     30.06.2023 г. 
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