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П Р О Т О К О Л  № 18 

от заседание на комисията към Кризисен фонд за подкрепа на независими пловдивски 

творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19 

 

Днес, 12.05.2021 г., в 11:00 ч. Комисия, назначена с решение на УС на Общинска 

фондация „Пловдив 2019“, взето с протокол № 178 / 30.04.2020 г., в състав: 

 

1. Емилия Арабаджиева - Председател  

2. Антоанета Димитрова - Секретар  

3. адв. Иван Гогов - член 

4. Нина Димовска - член 

5. Лидия Вълева -член 

6. Стоян Терзиев -член 

7. Нели Коева -член 

 

се събра на заседание в Малка Конферентна Зала в Дом на Културата „Борис Христов“, гр. 

Пловдив, ул. „Гладстон“ №15, за разглеждане на административното съответствие на 

постъпилите заявления за финансова подкрепа по реда на Правилника за социално подпомагане 

на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с 

вируса COVID-19. 

1. Оценка на  новопостъпили заявленията за финансова подкрепа. 

По точка първа от дневния ред, председателят уведоми комисията, че на електронен адрес: 

support@plovdiv2019.eu и в деловодството на Общинска фондация „Пловдив 2019“ са постъпили 

следните заявления за социално подпомагане: 

1. От ТАНЯ ДИМИТРОВА ОРМАНОВА – с вх. № S-032 / 22.04.2021 г. 

2. ХРИСТО НАНКОВ БОЗУКОВ – с вх. № S-033/ 24.04.2021 г. 

3. ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ– с вх. № S-034/27.04.2021 г. 

4. КРУМ КИРИЛОВ ГЪЛЪБОВ – с вх. № S-035 / 29.04.2021 г. 

5. МАРИНА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА – с вх. № S-036 / 30.04.2021 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите заявление съгласно изискванията на 

Правилника на Кризисен фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в 

условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19 и утвърдената методика за 

оценка.  

 

1. По постъпило заявление  от  ТАНЯ ДИМИТРОВА ОРМАНОВА – с вх. № S-032 / 22.04.2021 

г.Комисията констатира следното: 

1. По т.1 от Методиката-налице са всички  изискуеми според Правилника документи 
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2. По т.2 от Методиката-След разглеждане на представените документи, комисията 

констатира, че няма препоръки към представените от кандидата документи. 

По т.3 от Методиката 

Съгласно Чл.3. от приетият Правилник „Мерките могат да бъдат прилагани само за творци 

и артисти, които към момента на подаване на заявлението за финансова подкрепа: са пълнолетни 

физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър 

БУЛСТАТ, които не получават пенсия за прослужено време и старост, не работят по трудови или други 

правоотношения, не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, нямат 

публични задължения. – При проверка на представените документи, Комисията констатира, че 

лицето има сключен трудов договор като личен асистент и лицето не е самоосигуряващо се. 

Съгласно чл. 6 (7) от приетия Правилник  „Комисията определя еднократното финансиране в 

зависимост от наличието на следните предпоставки: 

2. Необходимост от финансово подпомагане на кандидатстващия творец в условията на 

извънредно положение, която се определя на база средния месечния доход на член от 

семейството през месеца, предхождащ кандидатстването и обстоятелствата, посочени в 

Приложение 1 и Мотивационното писмо. Към момента на кандидатстване доходът на член от 

семейството следва да не надхвърля 500 лв. - При проверка на представените документи, 

Комисията констатира, че доходите на член от семейството надхвърлят 500 лв. 

По т.8 от Методиката-След окончателно разглеждане на представените от ТАНЯ ДИМИТРОВА 

ОРМАНОВА  документи се взе следното: 

РЕШЕНИЕ:  

 

Отхвърля искането на ТАНЯ ДИМИТРОВА ОРМАНОВА за финансова подкрепа. 

Решението на подлежи на обжалване. 

 

2. По постъпило заявление  от ХРИСТО НАНКОВ БОЗУКОВ – с вх. № S-033/ 24.04.2021 г. 

Комисията констатира следното: 

3. По т.1 от Методиката-налице са всички  изискуеми според Правилника документи 

4. По т.2 от Методиката-След разглеждане на представените документи, комисията 

констатира, че няма препоръки към представените от кандидата документи. 

5. По т.3 от Методиката-следва да се премине към т.4 

6. По т. 4 от Методиката-Комисията констатира, че е налице необходимост от финансово 

подпомагане на Христо Бозуков. 

7. По т.5 от Методиката-Комисията констатира, че е налице принос на кандидатстващия 

творец към културния живот, нивото му на изяви е с висока добавена стойност за 

културата и образованието, творческата му биография е с широк профил от проекти и 

дейности. 

8.  По т. 6 от Методиката-Комисията констатира, че са налице финансови средства за 

подкрепа 

9. По т. 7 от Методиката-Комисията констатира съответствие между представените 

документи и оценката на кандидата 
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По т.8 от Методиката-След окончателно разглеждане на представените от ХРИСТО 

НАНКОВ БОЗУКОВ документи взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява искането на  ХРИСТО НАНКОВ БОЗУКОВ за финансова подкрепа и определя 

финансовата помощ в размер на 1000 лв. 

3. По постъпило заявление  от ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ– с вх. № S-034/27.04.2021 г. 

Комисията констатира следното: 

По т.1 от Методиката-налице са всички  изискуеми според Правилника документи 

По т.2 от Методиката-След разглеждане на представените документи, комисията 

констатира следното: 

Съгласно  чл. 2 (5)  от приетия Правилник „Едно лице може да бъде подпомагано 

еднократно в рамките на една календарна година“. Лицето е кандидатствало и е било одобрено за 

финансова помощ с протокол на комисията  № 3 / 09.06.2020 г. 

 

Съгласно чл. 6 (7) от приетия Правилник  „Комисията определя еднократното финансиране в 

зависимост от наличието на следните предпоставки: 

2. Необходимост от финансово подпомагане на кандидатстващия творец в условията на 

извънредно положение, която се определя на база средния месечния доход на член от 

семейството през месеца, предхождащ кандидатстването и обстоятелствата, посочени в 

Приложение 1 и Мотивационното писмо. Към момента на кандидатстване доходът на член от 

семейството следва да не надхвърля 500 лв. - При проверка на представените документи, 

Комисията констатира, че доходите на член от семейството надхвърлят 500 лв. 

 

По т.8 от Методиката-След окончателно разглеждане на представените от ИВАН ГЕНОВ 

ГЕНОВ  документи се взе следното: 

РЕШЕНИЕ:  

 

Отхвърля искането на ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ  за финансова подкрепа. 

Решението на подлежи на обжалване. 

 

4. По постъпило заявление  от КРУМ КИРИЛОВ ГЪЛЪБОВ – с вх. № S-035 / 29.04.2021 г. 

Комисията констатира следното: 

10. По т.1 от Методиката-налице са всички  изискуеми според Правилника документи 

11. По т.2 от Методиката-След разглеждане на представените документи, комисията 

констатира, че няма препоръки към представените от кандидата документи. 

12. По т.3 от Методиката-следва да се премине към т.4 

13. По т. 4 от Методиката-Комисията констатира, че е налице необходимост от финансово 

подпомагане на Крум Гълъбов. 
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14. По т.5 от Методиката-Комисията констатира, че е налице принос на кандидатстващия 

творец към културния живот, нивото му на изяви е с висока добавена стойност за 

културата и образованието, творческата му биография е с широк профил от проекти и 

дейности. 

15.  По т. 6 от Методиката-Комисията констатира, че са налице финансови средства за 

подкрепа 

16. По т. 7 от Методиката-Комисията констатира съответствие между представените 

документи и оценката на кандидата 

По т.8 от Методиката-След окончателно разглеждане на представените от КРУМ КИРИЛОВ 

ГЪЛЪБОВ документи взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява искането на  КРУМ КИРИЛОВ ГЪЛЪБОВ за финансова подкрепа и определя 

финансовата помощ в размер на 1000 лв. 

5. По постъпило заявление  от МАРИНА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА – с вх. № S-036 / 

30.04.2021 г. 

Комисията констатира следното: 

17. По т.1 от Методиката-налице са всички  изискуеми според Правилника документи 

18. По т.2 от Методиката-След разглеждане на представените документи, комисията 

констатира, че няма препоръки към представените от кандидата документи. 

19. По т.3 от Методиката-следва да се премине към т.4 

20. По т. 4 от Методиката-Комисията констатира, че е налице необходимост от финансово 

подпомагане на Марина Симеонова. 

21. По т.5 от Методиката-Комисията констатира, че е налице принос на кандидатстващия 

творец към културния живот, нивото му на изяви е с висока добавена стойност за 

културата и образованието, творческата му биография е с широк профил от проекти и 

дейности. 

22.  По т. 6 от Методиката-Комисията констатира, че са налице финансови средства за 

подкрепа 

23. По т. 7 от Методиката-Комисията констатира съответствие между представените 

документи и оценката на кандидата 

По т.8 от Методиката-След окончателно разглеждане на представените от МАРИНА 

ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА документи взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява искането на  МАРИНА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА за финансова подкрепа и 

определя финансовата помощ в размер на 1000 лв. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

Протокол № 18/12.05.2021 г.  Протоколчик на заседанието:  Надежда Ганева:  


