
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ № 1
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (УС)

НА ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ

На вниманието на членовете на УС 
на Фондация Кукери:

г-жа Иванка Балтова
г-жа Мария Христове
г-н Мано Манов
г-жа Пенка Танчева

Уважаеми дами и господа,

Най-любезно Ви каня да участвате в първото заседание на нашата новоучредена Фондация Кукери, което 
ще се състои както следва:

ВРЕМЕ: 

22 декември 2010, сряда, 10.30 -12.00 ч.

МЯСТО: 

Репетиционната към залата на Смесен хор „Маестро Г. Атанасов“
в Народно читалище „Васил Левски 1861“ - град Карлово
(входа откъм паркинга)

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за учредяването на Фондация Кукери – какво е извършено дотук и какво предстои.

2. Текущи задачи по установяване на фондацията:

1.1. Възлагане на Председателя на УС  да изпълнява и функцията на Изпълнителен директор;
1.2. Решение за възлагане на водене счетоводството на фондацията;
1.3. Възлагане на воденето и подписването на протоколна книга;
1.4. Определяне на място и време за заседанията на фондацията;
1.5. Обсъждане и приемане на идейни проекти за печат, сайт и бланка на фондацията. 
1.6. Правилник за дейността на фондацията – обсъждане на ключови моменти и възлагане 

разработването му на Изпълнителния директор. 
Някои ключови моменти са:
◦ Ред за присъствие на заседанията на фондацията на водачи и ръководители на кукерски 

групи, както и на секретари и председатели на читалища от община Карлово и 
страната, както е според Учредителния акт-Устав;

◦ Връзки и отношения на фондацията с кукерски групи и свързаните с тях организации от 
други общини.

3. Обсъждане на плана на фондацията за 2011, особено първото тримесечие на 2011, и възлагане на 
Изпълнителния директор на неговото разработване и представяне на следващото заседание:

3.1. Основните предложения за проекти на фондацията;
3.2. Потенциални източници на финансиране.

4. Почерпка по повод учредяването на Фондация Кукери и предстоящите коледни и новогодишни празници 
(безалкохолна, тъй като Председателят на УС е трезвеник; ако някой желае може да носи подходящ за 
случая алкохол).

Председател на УС: подпис
(Йорданка Атанасова)

Сопот, 15 дек. 2010


