
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Механизъм за подпомагане на семейства в нужда с 
храна в извънредното положение 

 
 
 

� Кой може да бъде подпомаган: 
 
- Самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, които нямат близки на 

територията на община Разград. 

- Трудно подвижни хора и хора с увреждания. 

- Семейства, които към настоящия момент са останали без доходи. 

 

 

� Как можем да подадем информация: 
 
Всяко едно нуждаещо се лице или гражданин с информация за нуждаещи се 

може да позвъни на телефон 084/66 02 83, които е на Център за обществе-

на подкрепа към Сдружение „ЖАНЕТА”, в работни дни между 09:00 ч. и 

17:00 часа. По телефона специалист от услугата ще извърши анкетно проуч-

ване и ще прецени степента на спешност.  

 

Какво ще получат нуждаещите се: 
 
На база размера на даренията и количеството на продуктите ще бъдат под-

помагани подалите заявка, като се започне с хората в най-голяма нужда. Те 

ще бъдат подпомогнати с: 

 

- Топъл обяд от Домашен социален патронаж – гр. Разград. 

- Пакет с хранителни продукти съобразно числеността на семейството, 

предоставен от Български червен кръст гр. Разград. 

 

� Как ще се получава подкрепата: 
Съгласно необходимостта на всяко едно крайно нуждаещо се лице или се-

мейство със съдействието на Община Разград, ще се получи определената 

подкрепа на адреса, посочен в заявката от лицата. 

 

� Кой може да дарява необходими продукти и средства: 
 

Всяко едно физическо или юридическо лице може да дарява парични средс-

тва по следната банкова сметка: IBAN: BG 62TEXI95435105985600 BIC: 

TEXIBGSF, като в основанието на превода трябва да бъде вписано: „Дарение 

за Домашен социален патронаж с цел подпомагане на нуждаещи се в извън-

редно положение“. Приемат се и хранителни продукти за приготвяне на то-

пъл обяд със сертификат за качество в Домашен социален патронаж гр. Раз-

град и опаковани хранителни продукти за изготвяне на пакети в Български 

червен кръст гр. Разград.  
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