
   ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК – АЛФАТАР 

гр. Алфатар, обл. Силистра, ул. Йордан Петров 6, тел:086 811 613 

 

 

ВАЖНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ!!! 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

Ръководството на Общинската организация на БЧК – Алфатар уведомява гражданите на 

Община Алфатар, че от първи септември 2016 г. стартира втори транш на Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещи се лица /ФЕПНЛ/ в област Силистра.  

Зареждането на временните пунктове ще се извърши поетапно по утвърден за област 

Силистра график: Община Алфатар - от 26.09 до 30.09.2016г. 

Раздаването на хранителните продукти за всяко населено място от Община Алфатар 

ще се извърши при следния график и пунктове: 

Населено място Пункт Дата Работно време 

гр. Алфатар ул. Йордан Петров 16 – 

ресторант 

„Добруджанска къща” 

– (Бирария) 

26.09.2016 г. 

27.09.2016 г. 

09:00 – 12:30 часа 

30.09.2016 г. 10:00 – 12:30 часа 

с. Алеково кметството 29.09.2016 г. 09:00 – 12:30 часа 

с. Бистра кметството 28.09.2016 г. 09:00 – 12:30 часа 

с. Цар Асен кметството 30.09.2016 г. 09:00 – 10:00 часа 

с. Чуковец кметството 30.09.2016 г. 09:00 – 10:00 часа 

Хранителни продукти ще получат всички правоимащи лица, които са били включени в 

списъците на Агенция за социално подпомагане през първия транш на програмата, който 

беше през м.януари 2016 г., т.е. лица подпомогнати с целева помощ за отопление през 

отоплителен сезон 2014-2015г. и лица и семейства инцидентно пострадали при бедствия и аварии 

от 2012г. до 2015г., в това число и добавените правоимащи лица на база издадени служебни 

бележки от дирекция „Социално подпомагане“. 

През втория транш, всяко правоимащо лице ще получи следните продукти по вид и 

количество: 

1. грах                             - 1 кутия   /0,800кг/;  

2. гювеч                          - 1 кутия    /0,800 кг /;  

3. нектар                         - 1 кутия     /1л/;  

4. месна консерва          - 3 кутии    /по 0,160 кг /; 

5. рибна консерва          - 3 кутии    /по 0,160 кг /;  

6. зрял фасул                  - 3 пакета   /по 1 кг /;  

7. пчелен мед                 - 1 кофичка  /по 0,500 кг /;  

8. локум                          - 2 кутии   /по 0,140 кг /;  

9. бисквити                     - 2 кутии    /по 0,200 кг /;  

10. вафли                         - 2 кутии    /по 0,500 кг /;  

11. ориз                             - 4 пакета  /по 1 кг /;  

12. булгур                        - 1 пакет    /0,500 кг /;  

13. лютеница                   - 2 кутии   /по 0,500кг/;  

14. доматено пюре          - 1 кутия   /0,400кг/ 

 

Списъците с правоимащите лица за всяко населено място ще бъдат на разположение при 

кметовете на кметства и кметските наместници. 

За правоимащите от гр. Алфатар лица информация може да получите от Стефка Жекова – 

секретар на община Алфатар и председател на Общинската организация на БЧК – Алфатар.  

 

07.09.2016 г. 

гр. Алфатар 


