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

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“
BG05FMOP001-03.02

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ПРОТОКОЛ
от заседание на комисия с постоянен характер за определяне на ползватели на
услугата топъл обяд
Днес, 25.10.2016 г., в 15:00 часа, в сградата на общинска администрация
Копривщица, се събра комисия, определена със Заповед РД№ 264/29.09.2016 г. на
Кмета на община Копривщица за определяне на ползватели на услугата
„Обществена трапезария“ по проект „Осигуряване на топъл обяд в община
Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, в
следния състав:
Председател:
Николай Дойчев Карагьозов – Секретар на община
Копривщица;
и
Членове:
1. Виолета Дончева Крадлекова – Ръководител Звено „Домашен социален
патронаж“ – гр. Копривщица;
2. Теодора Симеонова Главчева – мл. експерт „Евроинтеграция” при община
Копривщица;
3. Анелия Иванова Байловска - Представител на Дирекция „Социално
подпомагане”,
гр.
Пирдоп,
определен
със
Заповед
№2306-РД010006/29.09.2016 г.
4. Георги Рашков Доросиев – председател на КОКСПЗВ, определен като
представител на ОбС – Копривщица с писмо изх. №82/27.09.2016 г.
Заседанието на комисията протече в следния дневен ред:
Комисията се събра на извънредно заседание във връзка с получено
уведомление, че лицето Михайл Христов Тренов – Бенефициент на услугата
„Обществена трапезария“, е починал.
След като всички членове на комисията бяха запознати с възникналите
обстоятелства и разглеждане на заявленията получили отказ при първоначалното
разглеждане, единодушно решиха като ползвател на услугата да е лицето
Парашкева Генчева Богданова (Заявление № 2570/27.09.2016г.), с което да бъде
сключен договор.
Комисията приключи своята работа в 16:00 часа, като състави протокол за
своята работа, списък на конкретните лица, ползватели на услугата и договор.
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Приложение:
1. Списък
на одобрените лица, бенефициенти на услугата „Обществена
трапезария”, Копривщица от 26.10.2015 г.
2. Договор № BG05FMOP001-3.002-0178-51/ 26.10.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………/П/……………………
/Николай Карагьозов/
ЧЛЕНОВЕ:
1. Виолета Крадлекова……………/П/…………………
2. Теодора Главчева…………………/П/…………………
3. Анелия Байловска ………………/П/………………….
4. Георги Доросиев ………………/П/…………………..
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