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П Р О Т О К О Л  № 9 

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, 15.10.2020 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. Росица Тодорова - Секретар  

3. адв. Иван Гогов - член 

4. Нина Димовска - член 

5. Валери Кьорлински -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. 

 Комисията заседава при следния дневен ред: 

1. Оценка на допълнително представени документи за финансова подкрепа от 

заседание на комисията на 01.10.2020 г. 

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 допълнително представените документи за социално подпомагане: 

1. От САБИХА ЕМИН ОСМАН – с вх. № S-020 / 18.09.2020 г. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

постъпили 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  САБИХА ЕМИН ОСМАН – с вх. № S-020 / 18.09.2020 г. 

Лицето не е представило изисканите допълнителни документи и уточнения в указания 

срок до 13.10.2020 г. 

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

ОСМАН  документи взе следното: 
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РЕШЕНИЕ:  

 

 

Отхвърля искането на САБИХА ЕМИН ОСМАН за финансова подкрепа . 

Решението на подлежи на обжалване. 

 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

Следващото заседание на Комисията е определено за 29.10.2020 г. 

 

 

     Председател: 

Емилия Арабаджиева 

    Членове:  

       Росица Тодорова  

 адв. Иван Гогов:       Отсъстващ 

 Нина Димовска 

 Валери Кьорлински 

 Стоян Терзиев 

 Нели Коева 

 

Протокол № 9/15.10.2020 г.   Протоколчик на заседанието:           

Надежда Ганева 


