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Четвъртък,  30 юни 2011, 10:30 ч.
Управителен съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ 7/30.6.2011

Днес, 9 юни 2011, в читалището в Карлово се състоя редовното месечно заседание на Управителния 
съвет (УС) на Фондация Кукери за месец юни, председателствано от Йора Атанасова. Заседанието бе 
преместено в последния момент от читалището в гр. Баня в читалището в гр. Карлово, за да имат 
възможност да участват всички членове на УС. 

На заседанието взеха участие всички членове на УС.

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане и вземане решение по предложението за сайт на кукерските групи от община 
Карлово „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ с URL www.kukeri-karlovskobg.eu :

1.1.Обсъждане и вземане решение за закупуването на домейн, хостинг на Weebly Pro (по-
висока и професионално изглеждаща версия на сайта, с който е направен „СТАРЦИ – 
КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“)

1.2.  Обсъждане и вземане решение по проектопредложението „Редактиране и поддръжка 
на сайта „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ от Фондация Кукери и секретарите на 
читалища, водачите на кукерски групи и доброволци“, който ще включва следните 
постоянни дейности:

• Редактиране на наличната информация в сайта „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ 
КАРЛОВСКО“, включена въз основа на сайта www.lu-club-kukeri.dir.bg 

• Събиране, обработване и добавяне на нова информация във всички дялове, а 
специално за читалищата, кукерските групи и доброволците във Фондация 
Кукери:

− „Вести от селището“;

− „За селището“;

− „Любопитни случки“;

− „Туризъм“ (с всички поддялове); 

− „Галерия“; 

− „Видео“;

− „Грамоти и награди“;

− „Сувенири“;

− „Кукерски контакт със селището“ и пр.;

• Възможности за приходи от реклама от „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ , 
както и заплащане на работата по поддръжката на сайта, по дялове и като 
процент от печалбата от реклами, продажба на сувенири или др.;

• Организиране на уъркшопи и практически семинари за членовете и 
доброволците на Фондация Кукери във връзка с редактирането и поддръжката 
на  „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“;

• Други въпроси около  „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“.

Доклад по точката: Йора Атанасова
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2. Други текущи въпроси около дейността на Фондация Кукери и нейните членове, отнасяща се 
до кукерите и културното наследство. 

Доклад по точката: членовете на УС 

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

1. Разглеждане и вземане решение по предложението за сайт на кукерските групи от община Карлово 
„СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ с URL www.kukeri-karlovskobg.eu :

По точка 1.1. Управителният съвет реши:

1) Одобрява предложението Фондация Кукери да излезе със сайта „Старци-кукери от Карловско“ 

2) Одобрява извършеното закупуване на домейн и хостинг на сайта „Старци-кукери от Карловско“  и 
бъдещо закупуване на домейн на английската версия на сайта от същия доставчик Суперхостинг.бг, 
след като английската версия бъде готова.

3)  Възлага на Йора Атанасова организацията за по-нататъшното развитие и поддръжката на сайта 
като втори сайт на Фондацията, заедно с www.kukerifoundation.wordpress. .

По точка 1.2. Управителният съвет реши:

4) Възлага на Йора Атанасова да уведоми за сайта:
• читалищата, кукерските групи, местните и общинската власти – онлайн, по имейл, чрез писма 

и чрез социалните мрежи

• обществеността на Карловско - чрез медиите и социалните мрежи

5)  Реши всеки член на УС на Фондация Кукери да се ангажира с представяне и популяризиране на 
сайта пред читалищни дейци, кукери, местни и общински власти, НПО, фирми и пр.

6) Възлага на Йора Атанасова да изпрати писма (по имейл, поща и лично) до секретарите на 
читалища и до водачите на кукерските групи в Карловско, в които:

• Да покани читалищата-членове да се включат в довършването и поддръжката на сайта, като 
им обясни подробно възможностите и условията, както и да покани 4-те читалища, които не 
са членове на Фондацията (от с. Васил Левски, с. Столетово, кв. Сушица и гр. Карлово);

• Да ги покани за участие в планирания уъркшоп с три модула за водене на сайта. 

Срок: за изпращане на писмата - 8 юни 2011
        Срок за  получаване на заявките за участие – 15 юни 2011

7) Възлага на Йора Атанасова да развива и поддържа сайта от страна на Фондация Кукери, като 
редовно се отчита пред УС за резултатите, респективно докъде е стигнало развитието на сайта, броя 
на посещенията и финансовите резултати.

8) Поставя си следните финансови цели за сайта „Старци – кукери от Карловско“: до 12 месеца 
сайтът да достигне 2000 посетители/ден и минимум 1000 лв. приходи/месец от реклама.

9) Да използва ефективно всички възможности за приходи от реклама чрез сайта от: 

• AdSense (процент от рекламите, публикувани чрез www.Weebly.com) и други подобни, ако има 
такава възможност;

• Собствени реклами на Фондация Кукери, набирани от членове на Фондация Кукери (вкл. 
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Членовете на УС) и лица на граждански договор; 

• Продажба на сувенири, предложени на страниците в сайта на кукерските групи; 

• Дарения чрез сайта.

10) Разгледа предложеното разпределение на приходите чрез сайта и реши да го остави за 
дообмисляне и решение за следващото редовно свое заседание през месец юли. 

Предложеното разпределение на приходите от сайта е както следва:

7.1)  Приходи от реклами от AdSense и подобни (без данъци):

• 15%  - възнаграждение за лицето/лицата, които ще поддържат сайта;

• По 6% – за всяко от 13 кукерски селища/кукерски групи , представени в сайта (в т.ч. и 
читалището в Карлово като организатор на Общинския кукерски празник), които се 
ангажират с поддръжката на сайта както следва:

− Вписването ежеседмично на поне 1 вест, свързана по някакъв начин с кукерите, 
културния туризъм, културния живот или туристическата инфраструктура, в страницата 
„ВЕСТИ ОТ ... (селището)“

− Ежемесечно и/или текущо актуализиране на информацията в страниците на селището:
 „За селището“; „Любопитни случки“; „Туризъм“ (с всички поддялове); „Галерия“; 
Видео“; „Грамоти и награди“; „Сувенири“; „Кукерски контакт със селището“ и пр.;
Читалищата да бъдат посъветвани да отделят част от тези приходи за лицето/2-те или 
повече лица, които ще са ангажирани с тази дейност като автор на текстовете и 
техническо изпълнение.

• Ако някое от 13-те читалища/кукерски групи не се ангажира с развитието и 
поддръжката на сайта, неговите 6% се разпределят както следва: 3% за лицето/лицата, 
ангажирани с поддръжката от страна на Фондация кукери и 3% - за Фондация  кукери.

• 7%  – за Фондация Кукери в съответствие с официалните документи на Фондацията

7.2)  Приходи от собствени реклами  за юридически и физически лица (предварително 
решение – да бъде прието окончателно след проучване):

• 20% от приходите от всяка единична реклама (т.е. едно каре в една страница) – за 
сътрудника на Фондация Кукери, който е осигурил рекламата;

• 20% - за Фондация Кукери

• 60% - за страницата от сайта, която е избрал рекламодателят (т.е. 
читалището/кукерската група от селището, избрано от рекламодателя), ако е направен 
такъв избор. Ако не е направен, този процент отива за Фондация Кукери.

7.3) Приходи от продажбата на сувенири (чиста печалба – да се уточни кой и как плаща 
данъците):

• 10% за Фондация Кукери;

• 90% за съответното читалище/кукерската група, като те се посъветват да отделят 
известен процент за майстора на продукта.

7.4) Приходи от дарения за Фондация Кукери – 100% за Фондация Кукери, освен ако няма 
изрично изразено друго желание на дарителя.

11) Организиране на 1 уъркшоп за по двама или трима души от всяко читалище/кукерска група, които 
ще участват в поддръжката на сайта, с три модула както следва:

8.1) Модул за въвеждане в списването на сайта – за секретари на читалища и 
доброволци/сътрудници
Относно събиране, генериране и представяне на информацията по различните страници, свързани 
с кукерите;

8.2) Модул за въвеждане  в техническа (онлайн) поддръжка, респективно работа  с Weebly.com – 
за лицата, избрани от читалищата/кукерските групи/кметствата за техническа поддръжка на 
сайта;

8.3) Модул за въвеждане в туристическата част на сайта – за секретари на читалища, 
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кметове/служители в кметствата и доброволци/сътрудници
Относно това как да се събира, генерира и представя информацията в страниците, свързани с 
туризма и селището ;

Време на провеждане на уъркшопа: 22 юли 2011, петък
съответно 10-12 за модул 1 и 12.30-14.30 за модул 2

Място: Читалнята на читалището в Карлово

12) Организиране на практически семинар за новоизбраните кметове на кукерските селища относно 
туристическия аспект на сайта и дейността на Фондация Кукери

Срок: 18 ноември 2011

13) Организиране на фотоизложба „Старчовден от старо време“, в сътрудничество с Регионалния 
исторически музей или Градската галерия, като снимките бъдат използвани за съответните страници 
на сайта.

Срок: 15 септември

Отговорници: Йора Атанасова 
и по 1 представител от всяко селища

14) Организиране на фотоизложба „Старчовден на село“ със снимки от празника в отделните селища 
в Карловско, които да бъдат използвани за съответните страници на сайта.

Срок: 15 октомври

Отговорници: Йора Атанасова 
и по 1 представител от всяко селища

15) Организиране на конкурс „Кукер сафари“ на Старчовден 2012 в Карлово и кукерските селища, 
като снимките бъдат използвани за сайта.

Срок: 26 февруари 2012 (Тази дата е Сирни заговезни)

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Председателстващ заседанието: .......................................

(Йора Атанасова)

Председател на УС 
и протоколчик: ....................................................................

(Йора Атанасова)

Присъствали членове на Управителния съвет на Фондация Кукери:
1. Йора Атанасова
2. Ваня Балтова
3. Мано Манов
4. Мария Христева
5. Пепа Танчева

Гр. Карлово, 30.7.2011
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