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П Р О Т О К О Л  № 2 / 03.08.2021 

от заседание на комисия по програма ПОЛЕТИ  

 

Днес, 03.08.2021 г., в 10.30 ч. Комисия, назначена със заповед 104/14.06.2021 на Изп. 

директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“, съгласно общите условия на програма 

ПОЛЕТИ, утвърдени от УС на Общинска фондация „Пловдив 2019“ с протокол № 196 / 

19.05.2021 г., в състав: 

 

1. Лидия Вълева – Финансов контрол в ОФ „Пловдив 2019“ 

2. Гина Кафеджиян -  Експерт проекти и събития в ОФ „Пловдив 2019“  

3. Надежда Ганева - Експерт проекти и събития в ОФ „Пловдив 2019“  

 

се събра на заседание в офиса на ОФ „Пловдив 2019“, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 2, за 

разглеждане на постъпилите заявления за финансова подкрепа по общите условия на програма 

ПОЛЕТИ за финансово подпомагане на млади таланти от Пловдив за изява в творчески и 

професионални конкурси, форуми, майсторски класове в чужбина. 
 

Комисията заседава при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и оценка на новопостъпили заявленията за финансова подкрепа. 

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

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

постъпили следните заявления за финансова подкрепа: 

1. От ЕЛЕНА МИЛЕНОВА ГЬОРЕВА - с вх.  № Р-2 / 02.08.2021 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите заявление съгласно общите условия на 

програма ПОЛЕТИ.  

 

1. По постъпило заявление от  ЕЛЕНА МИЛЕНОВА ГЬОРЕВА - с вх.  № Р-2 / 02.08.2021 г. 

Съгласно общите условия на програма ПОЛЕТИ комисията констатира, че 

1. Кандидатът е предоставил задължително изискуемия попълнен формуляр за 

кандидатстване, който е надлежно попълнен  и подписан  

2. Кандидатът е предоставил задължително изискуемата попълнена декларация към 

формуляр за кандидатстване, която е надлежно попълнена и подписана  

3. Кандидатът е предоставил задължително изискуемото удостоверение от банка, за наличие 

на актуална банкова сметка. 

4. Кандидатът е предоставил задължително изискуемото придружително писмо от 

преподавател. 

5. Кандидатът е предоставил задължително изискуемата покана от международния форум, за 

участието, в който се търси финансовата подкрепа 

След окончателно разглеждане на представените от ЕЛЕНА МИЛЕНОВА ГЬОРЕВА  

документи се установи следното: Кандидатът е подал всички необходими документи и че 
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кандидатурата отговаря на общите условия на програма ПОЛЕТИ и предложи за гласуване 

„Предолжение за отпускане на средства по кандидатура с вх.  № Р-2 / 02.08.2021 г. 

 

 

Гласували „ЗА“: 

Лидия Вълева:………………………….. 

            Гина Кафеджиян:……………………… 

Надежда Ганева:……………………….. 

 

На база на проведено гласуване комисията взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

По постъпило заявление  от ЕЛЕНА МИЛЕНОВА ГЬОРЕВА - с вх.  № Р-2 / 02.08.2021 г.  

Комисията одобрява искането на ЕЛЕНА МИЛЕНОВА ГЬОРЕВА за финансова подкрепа и 

определя финансовата помощ в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ : 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

Следващото заседание на Комисията е определено за ………….2021 г. 

 

 

 

 

 

 Членове:       Утвърдил: …………………….. 

 

Лидия Вълева:…………………………..  Кирил Велчев-Изпълнителен директор 

 Гина Кафеджиян:………………………      ОФ „Пловдив 2019“ 

Надежда Ганева:……………………….. 

 

 

Протокол № 2 / 03.08.2021 г.   

Протоколчик на заседанието:               

Надежда Ганева:……………………………..  


