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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЧА

ОПЕРАЦИЯ 2 „ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 201 '
BG05FMQP001-2.003

Приложение 12
Списък на лицата, получили хранителни продукти и листовки по съпътстващи мерки 

Област БУРГАС Община СУНГУРЛАРЕ 

Населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ Пункт за раздаване ГР.СУНГУРЛАРЕ
1. Получени хранителни продукти (по вид за 1 лице):брашно по 1 кг -1  бр.; ориз по 1 кг - 2 бр.; спагети по 0,500 кг - 4 бр; лютеница по 0,500 кг - 2 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 5 бр.; домати 
стерлизирани по 0,800 кг -3 бр.; грах зелен по 0,800 кг - 4 бр.; гювеч консерва по 0,800 кг - 3 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 3 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 2 бр.; говежди кюфтета в бял 
сос по 0,300 кг - 4 бр; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 4 бр.; консерва риба по 0,170 кг -1  бр; леща по 1 кг - 5 бр.; олио по 1 литър - 2 бр.
2. Получени листовки по съпътстващи мерки: листовка за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд; книжка за бедствена готовност; дипляна за превенция на водния 
травматизъм и дипляна с рецепти за здравословно приготвена храна и листовки за предпазване от заразяване с коронавирус.

Период на подпомагане:....................2020г.- 16.04.2020г.
№ Име на правоимащото лице ЕГН Адрес Принадлежност 

към групи в неравностойно положение:
Дата на 

подпомагане
Подпис на 
лицето / 
пръстов 

отпечатък

Забележка

1 Пенка Георгиева Бояджиева 3601030476
гр. Сунгурларе, ул. Иван Вазов 
№ 18

□ мигрант
□ чужд гражданин
□ лице от малцинствени общности
□ роми
□ бездомно лице
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017 - 2019"
BG05FMOP001-2.003

Приложение 12
Списък на лицата, получили хранителни продукти и листовки по съпътстващи мерки 

Област БУРГАС Община СУНГУРЛАРЕ

Населено място С.СЛАВЯНЦИ Пункт за раздаване ГР.СУНГУРЛАРЕ
1. Получени хранителни продукти (по вид за 1 лице):брашно по 1 кг -1 бр.; ориз по 1 кг - 2 бр.; спагети по 0,500 кг - 4 бр; лютеница по 0,500 кг - 2 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 5 бр.; домати 
стерлизираци по 0,800 кг -3 бр.; грах зелен по 0,800 кг - 4 бр.; гювеч консерва по 0,800 кг - 3 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 3 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 2 бр.; говежди кюфтета в бял 
сос по 0,300 кг - 4 бр; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 4 бр.; консерва риба по 0,170 кг -1 бр; леща по 1 кг - 5 бр.; олио по 1 литър - 2 бр.
2. Получени листовки по съпътстващи мерки: листовка за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд; книжка за бедствена готовност; дипляна за превенция на водния 
травматизъм и дипляна с рецепти за здравословно приготвена храна и листовки за предпазване от заразяване с коронавирус.

Период на подпомагане:....................2020г.- 16.04.2020г.
№ Име на правоимащото лице ЕГН Адрес Принадлежност 

към групи в неравностойно положение:
Дата на 

подпомагане
Подпис на 
лицето / 
пръстов 

отпечатък

Забележка

1 Димо Иванов Станчев 3101130923 с.Спавянци

□ мигрант
□ чужд гражданин
□ лице от малцинствени общности
□ роми
□ бездомно лице

2 Еленка Гочева Ганева 3602270595 с.Спавянци

□ мигрант
□ чужд гражданин
□ лице от малцинствени общности
□ роми
□ бездомно лице

3 Христо Георгиев Георгиев 4503220766 с.Славянци

□ мигрант
□ чужд гражданин
□ лице от малцинствени общности
□ роми
□ бездомно лице
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017- 2019"
BG05FMOP001-2.003

Приложение 12
Списък на лицата, получили хранителни продукти и листовки по съпътстващи мерки 

Област БУРГАС Община СУНГУРЛАРЕ 

Населено място С.ЧЕРНИЦА Пункт за раздаване ГР.СУНГУРЛАРЕ
1. Получени хранителни продукти (по вид за 1 лице):брашно по 1 кг -1 бр.; ориз по 1 кг - 2 бр.; спагети по 0,500 кг - 4 бр; лютеница по 0,500 кг - 2 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 5 бр.; домати 
стерлизирани по 0,800 кг -3 бр.; грах зелен по 0,800 кг - 4 бр.; гювеч консерва по 0,800 кг - 3 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 3 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 2 бр.; говежди кюфтета в бял 
сос по 0,300 кг - 4 бр; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 4 бр.; консерва риба по 0,170 кг -1 бр; леща по 1 кг - 5 бр.; олио по 1 литър - 2 бр.
2. Получени листовки по съпътстващи мерки: листовка за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд; книжка за бедствена готовност; дипляна за превенция на водния 
травматизъм и дипляна с рецепти за здравословно приготвена храна и листовки за предпазване от заразяване с коронавирус.

Период на подпомагане:............  2020г.- 16.04.2020г.
№ Име на правоимащото лице ЕГН Адрес Принадлежност 

към групи в неравностойно положение:
Дата на 

подпомагане
Подпис на 
лицето / 
пръстов 

отпечатък

Забележка

1 Иван Тодоров Иванов 5012310505 с.Черница

□ мигрант
□ чужд гражданин
□ лице от малцинствени общности
□ роми
□ бездомно лице
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЧА

ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017 -
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Приложение 12
Списък на лицата, получили хранителни продукти и листовки по съпътстващи мерки 

Област БУРГАС Община СУНГУРЛАРЕ

Населено място С.ГРОЗДЕН Пункт за раздаване ГР.СУНГУРЛАРЕ
1. Получени хранителни продукти (по вид за 1 лице):брашно по 1 кг -1  бр.; ориз по 1 кг - 2 бр.; спагети по 0,500 кг - 4 бр; лютеница по 0,500 кг - 2 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 5 бр.; домати 
стерлизирани по 0,800 кг -3 бр.; грах зелен по 0,800 кг - 4 бр.; гювеч консерва по 0,800 кг - 3 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 3 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 2 бр.; говежди кюфтета в бял 
сос по 0,300 кг - 4 бр; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 4 бр.; консерва риба по 0,170 кг -1 бр; леща по 1 кг - 5 бр.; олио по 1 литър - 2 бр.
2. Получени листовки по съпътстващи мерки: листовка за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд; книжка за бедствена готовност; дипляна за превенция на водния 
травматизъм и дипляна с рецепти за здравословно приготвена храна и листовки за предпазване от заразяване с коронавирус.

Период на подпомагане:....................2020г.- 16.04.2020г.
№ Име на правоимащото лице ЕГН Адрес Принадлежност 

към групи в неравностойно положение:
Дата на 

подпомагане
Подпис на 
лицето / 
пръстов 

отпечатък

Забележка

1 Живко Русев Шойлев 5012190605 с.Грозден

□ мигрант
□ чужд гражданин
□ лице от малцинствени общности
□ роми
□ бездомно лице
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