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С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 

Ръководството на Община Белене уведомява гражданите, че от 04.10.2021 

год. до 15.10.2021 год., Български Червен кръст – Плевен започва да раздава 

хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция 2“Предоставяне на 

индивидуални пакети хранителни продукти 2020“., съфинансирана от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.  

Всички право имащи, включени в списъците на Агенцията за социално 

подпомагане, ще получат: 

1. Едночленни и двучленни семейства – хранителен пакет с тегло 

17,540 кг, който съдържа 15 вида хранителни продукти – спагети – 1 кг; 

говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща – 1 кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; 

зрял фасул стерилизиран– 1,6 кг; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати 

стерилизирани – 0,800 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга 

– 0,340 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зелен фасул – 2,400 кг; конфитюр – 0,500 

кг. 

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при 

спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни и 

закупуване на талон от БЧК на стойност 1.00 лв. 

 

Право на подпомагане по програмата имат:  

 Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 за условията и 

реда за отпускане на целева помощ за отопление /2019 -2021 г./;  

 Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за 

отглеждане на дете до навършване на една година (м. юли 2021 г.);  

 Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи 

клас (за учебната 2020/2021); 

 Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда 

помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия/до 369 лв./ и получават месечна 

добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м.юли 2021 г.; 

 Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на 

дете с трайно увреждане по реда на чл.8 от ЗСПД през м. юли 2021 г.; 

 Лица и семейства, които получили еднократни или месечни помощи, 

преназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и 

роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м. юли 2021 

г., а по отношение на еднократните помощи – за периода 01.01.2021 г.-

31.07.2021 г.; 



 Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при 

форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства , получили финансова 

подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на 

чл.16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално 

лишение за периода 01.01.2021 г.-31.07.2021 г. 

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане 

и се осъществява със съдействието на местните власти. 

 

 

 Раздаването ще се извършва от 04.10.2021 год. до 15.10.2021 год., в 

работни дни от 09.00 ч. до 15.00 ч. в сградата на Общинска организация на 

хората с увреждания-Белене, адрес: гр.Белене 5930, ул.“Украйна“№1 
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