Приложение П5
ПРИЕЛ: СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ПОДПИС: /П/
ДАТА: 25.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ
от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи,
които да бъдат включени в индикативния списък на операциите на Инвестиционната
програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

2018
Обща информация/Наименование: Протокол от първо заседание на Работна група за
предварителен подбор и оценка на проектни идеи, създадена със Заповеди № № РД15260/12.02.2018 г.; РД15-1539/14.05.2018 г. на кмета на Община Сливен.
На 25.05.2018 г. от 10:00 ч.в зала 119 в административната сграда на Община Сливен
се проведе първо заседание на Работната група.
Участници:
Секретариат на работната група:
1. Председател: Пепа Чиликова,
Ръководител на Междинното звено

заместник-кмет „Хуманитарни

дейности”,

2. Секретар: инж. Милко Харалампиев – директор на дирекция „Общинска
инфраструктура”, член на Междинното звено
Членове:
3. арх. Лора Йовчева – Главен архитект на Община Сливен
4. Митка Крълева – началник на отдел „Общинско развитие, проекти и програми”,
Община Сливен
5. Жулиета Николова – Изпълнителен директор на Фондация „Регионален център за
икономическо развитие” – Сливен
6. Йордан Иванов – Директор на Детска градина „Мак”, гр. Сливен
7. Маргарита Пенева – в.и.д. директор на „Художествена галерия „Димитър
Добрович” – Сливен
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Взети решения
1. С 11 (единадесет) гласа „ЗА“ членовете на Работната група единодушно
приеха Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни
фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Сливен
/Приложение П2/.
III.

IV.

Подписи

1. /П/ - Пепа Чиликова /Председател на Работната група/
2. /П/ - инж. Милко Харалампиев / Секретар на Работната група/
3. /П/ - арх. Лора Йовчева / Главен архитект на Община Сливен/
4. /П/ - Митка Крълева / нач. отдел „ОРПП“, Община Сливен/
5. /П/ - Жулиета Николова /Изпълнителен директор на Фондация „Регионален
център за икономическо развитие” – Сливен/
6. /П/ - Йордан Иванов /Директор на Детска градина „Мак”, гр. Сливен/
7. /П/ - Маргарита Пенева /в.и.д. директор на „Художествена галерия „Димитър
Добрович” – Сливен/
8. /П/ - Николай Сираков /Директор на Регионален исторически музей – Сливен/
9. /П/
- Дора Куршумова / Председател на Управителния съвет на Фондация
„Европейски младежки инициативи”/
10. /П/ - Стамо Йовчев /Председател на Управителния съвет на СНЦ „Бизнес
център/Бизнес инкубатор – Сливен”/
11. /П/ - Таня Евтимова /Председател на Управителния съвет на Сдружение
„Младежки център за неформално образование Сливен”/
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